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syyllisyyttä, noloutta, ylimielisyyttä ja ilkeyttä.   

Tutkielmassani osoitan, että häpeä on oleellinen osa tutkimiani teoksia, ja niihin liittyvät motiivirakenteet liittyvät 
selvästi myös ulkopuolisuuden tunteeseen ja sivullisuuden kokemukseen. Teosparissa on käytetty osin päällekkäisiä 
motiiveja, joista tärkeimmäksi osoittautui sukupuoleen liittyvä häpeä, joka tiivistyy Rakkaudenhirviössä lehmänaisen 
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1. JOHDANTO 

 

 1.1. Aihe ja tutkimuskysymykset 

 

Käsittelen tutkielmassani häpeän ja ulkopuolisuuden motiiveja ja niiden roolia teosten teeman 

rakentumisessa, mutta myös häpeän tunteen roolia ulkopuolisuuden tunteen syntymisessä. 

Kohdeteoksiani ovat Saara Turusen (s. 1981) romaanit Rakkaudenhirviö (2015) ja Sivuhenkilö (2018) 

(myöhemmin myös RH ja SH). Olen kiinnostunut erityisesti häpeän periytymisestä ja sitä aiheuttavista 

tekijöistä sekä sen osuudesta ulkopuolisuuden kokemuksissa. Romaanit on määritelty yleisesti 

autofiktiivisiksi, mutta kuten Turunen itse on todennut muun muassa Aamun kirja -ohjelmassa (YLE, 

21.5.2015), materiaali on läheltä ja omakohtaista, mutta sen henkilöt ovat fiktiivisiä. Turunen on itse 

puhunut mieluummin “oman elämän käyttämisestä materiaalina” (Lumooja, 1/18) ja käsittelevänsä 

teoksissaan mielellään aiheita, jotka herättävät hänessä tunteita. Tutkielmani osana tarkastelen teoksia 

parina, joissa ulkopuolisuuden teema kehittyy. Hypoteesini mukaan kertojan ulkopuolinen identiteetti 

kehittyy häpeän ja tavallisuuden pelon lähtökohdista. 

Ulkopuolisuutta ja sivullisuutta on tutkittu kattavasti kirjallisuudentutkimuksen piirissä. Omassa työssäni 

tutkin ulkopuolisuuteen usein liittyvää häpeän tunnetta teosten keskeisenä motiivina ja liitän näin 

tutkielmani temaattisen tutkimuksen lisäksi tunteiden tutkimukseen. Pyrin myös ymmärtämään 

ulkopuolisuuden ja sivullisuuden ensisijaisesti nimenomaan tunteina, ja kysyn vasta sitten, voiko 

sivullisuudesta rakentaa identiteetin. Haen tulkinnassani myös selvyyttä häpeän osallisuudesta 

häpeäidentiteetin rakentumiseen. Tutkimuskysymyksiksi asetan seuraavat: Miten häpeä motiivina tulee 

romaaneissa esiin? Miten häpeä tunteena liittyy sivullisen ja ulkopuolisen identiteetteihin? Onko 

teoksissa muita teemaan liittyviä motiivirakenteita? Rakentuvatko teemat kahden romaanin välillä 

paradigmaattisesti (siirtyvätkö teemat romaaniparin välillä)?  

Tutkielmani teoreettinen viitekehys koostuu temaattisesta tutkimuksesta ja tunteiden tutkimuksesta, 

mutta hyödynnän myös sosiologisia ja psykologisia teorioita häpeästä. Lähestyn aihetta tekstianalyysin ja 

lähiluvun metodien avulla ja pyrin hahmottamaan paradigmaattisen lähestymistavan romaanien 
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teemoihin: painotan tekstienvälisyyttä ja analysoin teemojen liikkumista ja kehittymistä romaanien 

välillä.  

Saara Turunen on koulutukseltaan dramaturgi. Hän on saanut tunnustusta näytelmistään Puputyttö 

(2007) sekä Broken Heart Story (2011), jotka on molemmat käännetty usealle kielelle ja esitetty useassa 

Euroopan maassa kuten myös Argentiinassa, Meksikossa ja New Yorkissa. Hän on kirjoittanut ja ohjannut 

myös näytelmät Tavallisuuden aave (2016), Kim, Lekki & Namwaan (2017) sekä Medusan huone (2019). 

Kolmannen romaaninsa Järjettömiä asioita (Tammi, 2021) Turunen julkaisi maaliskuussa 2021. Turusen 

töistä on tehty kaksi opinnäytetyötä: Petra Vainion pro gradu Tästä ei kai saisi kirjoittaa. Saara Turusen 

romaanit Sivuhenkilö ja Rakkaudenhirviö kommentteina kirjallisuudesta käytävään keskusteluun (HY, 

2020) käsittelee romaaneja yhteiskunnallisen keskustelun ja romaanien vastaanoton näkökulmasta. Mika 

Vainio on pro gradussaan tutkinut Turusen näytelmiä Tavallisuuden aave ja Kim, Lekki & Namwaan 

suomalaisuuden ja toiseuden näkökulmasta (HY, 2019). Häpeän ja ulkopuolisuuden suhdetta on tutkittu 

jonkun verran, muun muassa Anna Kokko pro gradussaan Häpeä ja ulkopuolisuus Imre Kertészin 

Kohtalottomuudessa (HY, 2018). 

Esittelen käyttämäni teoriat sekä kohdeteokseni lyhyesti johdannon osana. Ensimmäisessä 

analyysiluvussa pyrin ensin löytämään häpeämotiivin ilmenemistavat Rakkaudenhirviössä sekä 

pohtimaan niiden yhteyttä kertojan ulkopuolisuuden kuvaukseen sekä identiteetin rakentumiseen. 

Toisessa analyysiluvussa käsittelen ulkopuolisuutta Sivuhenkilössä, mutta myös teeman liikkuvuutta 

teosparin välillä. Tutkimuksen päätteeksi reflektoin tutkimuksen onnistumista tutkimuskysymyksiin 

vastaamisen näkökulmasta. 
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1.2. Kohdeteosten esittely 

 

1.2.1. Rakkaudenhirviö 

 

“Ei kaikkien tarvitse yrittää kurottaa kuuta taivaalta. Naiselle voi olla jopa parempi, että 

tyytyy vähän vähempään, selittää äitini. Kaikkein paras olisi, jos osaisi olla ihan vaan 

tavallinen.” (Turunen 2015, 127.) 

 

Saara Turusen esikoisromaani Rakkaudenhirviö ilmestyi keväällä 2015, mutta nousi suuremman yleisön 

tietoisuuteen vasta saman vuoden syksyllä, kun se palkittiin Helsingin Sanomien parhaalle esikoiskirjalle 

myönnettävällä kirjallisuuspalkinnolla 18.11.2015.   

Rakkaudenhirviön aiheena on nuoren taiteilijan kasvutarina. Rakenteeltaan romaani on episodimaista 

proosaa, jonka yhteydessä on paljon puhuttu myös autofiktiosta. Turunen on itse kommentoinut (Aamun 

kirja 8.3.2018) kokevansa tunnustuksellisuuden pohtimisen hedelmättömäksi; voi olla, että kirjan 

henkilön elämänvaiheet muistuttavat hänen omiaan, mutta onko sillä väliä, jos tuloksena on kuitenkin 

kaunokirjallisuutta, jossa todellinen elämä on järjestetty ja dramatisoitu uudelleen? Jätänkin 

tutkielmassani autofiktiivisyyden käsittelyn vähemmälle huomiolle, mikä osaltaan helpottaa Turusen 

romaanien käsittelyä teosparina. Voin jättää tulkinnassani huomiotta yhtymäkohdat todelliseen elämään 

ja keskittyä vain teosten väliseen keskusteluun. 

Rakkaudenhirviö kuvaa päähenkilönsä kehittymistä maalla asuvasta lapsesta Helsinkiin taidelukioon 

muuttavaksi nuoreksi ja edelleen maailmalla matkaavaksi taideopiskelijaksi. Lapsuudenkodista erityisesti 

äidiltä opittu häpeä ja painostus tavallisuuteen purkautuvat kapinana ja ulkopuolisuutena: omaa paikkaa 

– kotia – maailmasta on vaikeaa löytää, jos kokee jatkuvasti olevansa vääränlainen: erikoinen vaikka 

haluaisi olla tavallinen. Päähenkilöä ja kirjan minäkertojaa ei nimetä lainkaan, mikä luo jo itsessään 

sivullisen leiman. Romaanin nimi Rakkaudenhirviö viittaa minäkertojan jonkinlaiseen alter egoon: ”Kauan 

sitten sydämeeni jäi tyhjä kohta ja niin minusta tuli rakkaudenhirviö” (RH, 6). Romaanin kansikuvituksena 

käytetään hahmoa, jossa naisen vartaloon on liitetty lehmän pää. Tulkitsen kertojan kokevan itsensä 

muiden seurassa hirviöksi, sekasikiöksi, joka etsii kotia eli rakkautta tehden tästä rakkaudenhirviön. 

Kannessakin kuvattu lehmänaisen hahmo on tärkeä teoksen naiskuvauksen ja hahmon identiteetin 

kannalta. Hahmo syntyy kertojan lapsuudessa todistaman lehmän teurastuksen seurauksena: 
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lehmänainen on arkisiin vaatteisiin pukeutunut ’yksinäisen naisen’ ilmentymä, joka seuraa kertojaa 

maasta toiseen näyttäytyen tilanteissa, joissa kertoja kokee ruumiillista häpeää tai ulkopuolisuutta. 

Käsittelen hahmoa häpeän ilmenemistä koskevassa luvussa 2.3.1. 

 

1.2.2. Sivuhenkilö 

 

“Tunnen ahdistusta myös vanhempieni puolesta. Isäni epäilykset kirjani suhteen ovat nyt 

ikään kuin sinetöity ja vanhemmillani olisi hyvä syy hävetä tytärtään, joka luuli itsestään 

liikoja, yritti kahmia liian isoa kakkupalaa ja kurotti kuuseen, vaikka kataja olisi ollut 

enemmän hänen heiniään.” (Turunen 2017, 76.) 

 

Sivuhenkilö julkaistiin alkuvuodesta 2018 ja sitä markkinoitiin “suorasukaisena romaanina yhdestä 

vuodesta kirjoittajansa elämässä” (Turunen, 2018). Tunnustuksellisuus on Rakkaudenhirviötäkin 

voimakkaampaa ja päähenkilön mieltää nopeasti kirjailijaksi itsekseen. Kun teosta lukee syvemmin 

lähiluvun metodia käyttäen, romaanista muodostuu kuvaus yksin elävän naisen asemasta yhteiskunnasta 

ja esikoiskirjailijan asemasta kirjallisuusmaailmassa. Rakkaudenhirviössä ulkopuolisuus näyttäytyy 

sosiaalisena ulkopuolisuutena ja sivullisuuden tunteena rinnastettuna kotiseutuun ja samanikäisiin. 

Sivuhenkilössä ulkopuolisuus on enemmänkin yhteiskunnallisiin rakenteisiin liittyvä ilmiö, joka johtuu 

ensisijaisesti sukupuolesta ja esikoiskirjailijan asemasta, mutta Rakkaudenhirviön tavoin teoksesta on 

löydettävissä häpeän aiheuttamaa ulkopuolisuutta. Sivuhenkilön takakansi kuvaa romaania 

autofiktiivisesti: ”Kirpeä ja suorasukainen romaani yhdestä vuodesta kirjoittajansa elämässä”. En itse 

kuitenkaan lue teosta autofiktion kehyksessä, vaan tutkin Sivuhenkilössä esiintyviä motiiveja samasta 

näkökulmasta kuin Rakkaudenhirviön motiiveja, ja pohdin, miten ulkopuolisuuden teema liikkuu 

teosparin välillä.   

Sivuhenkilö etenee kronologisesti keväästä talveen. Sen alkuosa keskittyy romaanin julkaisun jälkeiseen 

pettymykseen: elämä jatkuukin samanlaisena arkisena, aavistuksen yksinäisenä, väärinymmärrettynä ja 

sivullisena. Tempoltaan tasaisen romaanin suurin dramaattinen käänne tapahtuu, kun maan suurin 

päivälehti julkaisee esikoiskirjasta vähättelevän arvion, mikä sysää kertojan havainnoimaan 

kulttuurimaailman sukupuolittuneisuutta ja omaa rooliaan lapsettomana, yksin elävänä naisena. 

Yhteiskunnallisten normien kuvaaminen on tärkeä osa romaania, sillä kertoja kokee häpeää 
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valinnoistaan, jotka etäännyttävät häntä ikätovereiden tai läheisten elämästä. Kertoja elää yksin, ilman 

parisuhdetta tai lapsia, ja työskentelee vapaana kirjailijana vailla päivätyötä. Romaanin alussa hän 

kokeekin elämänsä ”pysähtyneen merkilliseen välivaiheeseen, johonkin lapsuuden ja aikuisuuden 

välimaastoon.” (SH, 16). 

Esittelen tutkielmani teoreettisen viitekehyksen vielä osana johdantoa, jonka jälkeen ensimmäisessä 

analyysiluvussa käsittelen häpeän ilmenemistä Rakkaudenhirviössä.  

 

 1.3. Temaattisesta tutkimuksesta 

 

Temaattisessa tutkimuksessa teemaa voidaan käsitellä tekstin rakenteen sekä lukijan ja tämän tulkinnan 

näkökulmasta, mikä on hedelmällistä etenkin, kun tekstistä etsitään motiivirakenteita ja tulkitaan 

henkilöiden tunnekokemuksia. Se valikoituikin tutkielmani pääasialliseksi metodiksi. Lukijana valitsemani 

motiivit ovat keskeisiä rakennusosia teosten teeman tulkinnassa.  

Aihehistoriallinen tematiikka (Stoffgeschichte) keskittyy tekstien vertailuun historialliskulttuurisessa 

jatkumossa ja ryhmittelee samankaltaisia teemoja sekä sisältöaineksia (Suomela 2003, 143; Pyrhönen 

2004, 31). Venäläisen formalismin, eurooppalaisen strukturalismin ja myöhemmin narratologian 

lähtökohtana ovat juoniskeemojen toistuvat elementit ja niiden muunteluväli. Näistä ammentava 

narratiivinen tematiikka tutkii juonen sisällön rakennetta eli selvittää tapahtumien temporaalisia, 

kronologisia ja kausaalisia suhteita ja analysoi henkilöhahmojen motiiveja, suhteita ja suunnitelmia. 

(Pyrhönen 2004, 31–33.) Amerikkalainen uuskritiikki puolestaan katsoo teeman luovan teokselle 

yhtenäisyyttä ja koherenssia antamalla ”tekstielementeille yleistä merkitsevyyttä”, kun lukija abstrahoi 

teoksesta idean, jonka suhteuttaa omiin kokemuksiinsa ja todellisuuteen (mt., 37).   

Omassa tutkimuksessani lähestyn teemaa hermeneuttisen tematiikan avulla, jossa sitä tarkastellaan 

tekstin vihjeiden (motiivien), lukijan temaattisen huomion ja näitä toisiinsa yhdistävien temaattisten 

käytäntöjen kautta. Keskiöön voi ottaa joko lukijan tulkinnan vapauden tai tekstivihjeet. Thomas Pavelin 

mukaan (Pyrhönen 2004, 39) teksti ei koskaan ole neutraali tai passiivinen, vaan verkosto syöttejä ja 

houkuttimia, jotka kilpailevat lukijan huomiosta ja ohjaavat lukemista. Ongelmana on, että lukijan 

huomioon vaikuttavat myös tämän omat mieltymykset ja aiemmista kokemuksista syntynyt 

tulkintajärjestelmä. Heta Pyrhönen huomauttaakin, että vaikka motiivit toimivat näin teeman vihjeinä, 

eivät ne sinänsä havainnollista mitään, vaan temaattinen relevanssi syntyy vasta, jos lukija liittää motiivit 
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johonkin tuntemaansa käsitteelliseen yhteyteen. Motiivien avulla lukija voi siis päätellä teoksen teeman, 

mutta sitä ei voi samaistaa niihin. (Pyrhönen 2004, 40.) Tekstin vihjeiden sijaan voidaan antaa valta 

lukijan tulkinnalle. Tällöin tematisointi onkin helppoa: lukijan empiirinen havainto teemasta riittää. Kaikki 

teemat ovat samanarvoisia ja yhtä tärkeitä. Poliittisesti sitoutuneet tutkimusmenetelmät, kuten 

feministinen kirjallisuudentutkimus tai postkolonialismi, hyödyntävät suuntausta halutessaan tehdä 

teksteistä moderneja tai provosoivia tulkintoja (mt., 41–42). Luonnollisesti teemojen on oltava 

perusteltavissa tekstin avulla.  

Temaattinen tutkimus mahdollistaa tarttumisen konkreettisiin tekstinosiin, jolloin voidaan osoittaa 

niiden rooli teoksen teeman muovaamisessa. “Äitini toivoo, että myös minusta tulisi tavallinen” (RH, 58) 

osoittaa konkreettisesti kertojan lapsuuteen kuuluvan ulkoisen sosiaalistumistavoitteen. Toisaalta hän on 

sisäistänyt erilaisen identiteetin: “Unohdan olevani erikoinen ihminen, jota kukaan ei huoli” (RH, 75). 

Minuutta määrittävä häpeä ja tavallisuuden pelko ovat Turusen teoksissa toistuvia motiiveja, joiden 

avulla teoksissa käsitellään niin uskontoa, äiti-suhdetta, naiseutta kuin Sivuhenkilössä kirjailijan uraa. 

Lukijan kyky huomata tekstinosien kytkeytyminen teoksen teemaan on avainasemassa teoksen 

kokonaismerkitystä tulkittaessa, minkä vuoksi lähiluku ja tekstianalyysi palvelevat tutkimustani hyvin.  

Teeman referentiaalisuudella eli sen kyvyllä paljastaa tai välittää todellisuutta on tematiikan eri 

tutkimussuunnissa erilainen rooli. Omassa tutkimuksessani korostan nykytutkimukselle tyypillisesti 

kirjallisuuden tekstuaalista luonnetta: kirjallisuus ei ole eikä voi olla suorassa yhteydessä todellisuuteen. 

Turusten teoksiin liitetty autofiktiivinen luonne toimii luultavasti tarkoituksellisestikin 

referentiaalisuuden suuntaan, mitä Petra Vainio on hyödyntänyt gradussaan Tästä ei kai saisi kirjoittaa 

(HY, 2020). Vainio tutkii työssään sitä, mitä Turusen romaanit sanovat kirjallisuudesta. Vainio tutkii myös 

romaanien saamaa vastaanottoa mediassa ja kulttuurimaailmassa. (Vainio, 2–3.) Turusen romaaneista 

etenkin Sivuhenkilö kommentoi todellisuudesta tuttuja diskursseja yksityiskohtaisestikin, mutta omassa 

tutkimuksessani keskityn teemojen kohtaamiseen intertekstuaalisesti ja olenkin rajannut viittaussuhteen 

todellisuuteen graduni aiheen ulkopuolelle. Menachem Brinker kirjoittaa virtuaalisesta 

referentiaalisuudesta: lukija voi muodostaa teemalle viittaussuhteen todellisuuteen, mutta 

välttämätöntä se ei ole. Tärkeämpää Brinkerin mukaan on teemojen kohtaaminen intertekstuaalisesti. 

Yksittäisten tarinoiden tai romaanien teemat ovat aina universaaleja ja potentiaalisesti intertekstuaalisia 

eli yksittäisiä tekstejä yhdistäviä. Brinker tosin muistuttaa myös teeman kytköksestä lukijaan: teema on 

tekstin osista eniten sidoksissa lukijan tulkintaan ja tämän aiempaan lukeneisuuteen. Tunnistaessaan 
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tekstistä ulkopuolisuuden teeman lukija saattaa alkaa tulkita teosta muiden samaa teemaa käsittelevien 

teosten tavoin. (Brinker 1993, 21–23, 31–32; Pyrhönen 2004, 47.) 

 

1.3.1. Teemasta ja motiiveista 

 

Teema on kaunokirjallisen teoksen rakennetta hahmottava, usein abstrakti johtoajatus. Se voidaan 

ilmaista eksplisiittisesti, mutta usein sen löytäminen vaatii lukijan aktiivisuutta, tulkintaa ja teoksen 

rakenteen erittelyä. (Hosiaisluoma 2003, 914.) Teeman käsitteeseen kiinteästi liittyvä motiivi 

määritellään yleensä teemaa pienemmäksi tekstielementiksi, joka voi olla toistuva tai paikallinen, mutta 

joka edesauttaa teoksen ja teeman tulkintaa (Hosiaisluoma 2003, 600; Suomela 2003, 144). Motiivin 

tarkoitus on toimia rakenteellisena keinona suuremman teeman rakentumisessa ja koherenssin 

luomisessa kirjalliseen teokseen (Wolpers 1993, 87–88). Rakkaudenhirviön kantavaksi teemaksi nousee 

tulkintani mukaan ulkopuolisuuden ja sivullisuuden tunne. Yhteiskunnan ja perheen vaatimukset, odotus 

tavallisuudesta ja toisaalta sen pelko toimivat häpeän kokemuksen ohella teemaa rakentavina 

motiiveina. 

“Lähdin juoksemaan ja juoksen vieläkin, sillä rakkaudenhirviö on sellainen, joka juoksee. Se juoksee 

aina vaan, sillä se etsii jotain paikkaa, jonne se kuuluisi, ja ihmistä, joka sitä rakastaisi niin paljon, että 

tyhjä kohta sen sydämessä täyttyisi. […] Se menee maapallon toiselle puolelle saakka. Mutta mitä 

kauemmas se menee, sitä suuremmaksi tyhjä kohta sen sydämessä kasvaa, eikä se lopulta kuulu 

minnekään.” (RH, 6.) 

Motiivin merkitys kirjallisuudessa ja sen yhteys tai päällekkäisyys teeman kanssa on vaihdellut tutkijoiden 

ja tutkimussuunnan mukaan. Venäläisille formalisteille motiivi oli kerronnallisen rakenteen pienin 

mahdollinen osatekijä tulkinnallisen yksikön sijasta. Englantilais-ranskalaisen tutkimuksen mukaan teema 

rakentuu kokonaisuutena ”konkreettisista tekstuaalisista elementeistä” eli motiiveista, kun taas 

saksalaisessa kirjallisuustieteessä motiivi on konkreettista aihetta abstraktimpi käsite. (Suomela 2003, 

144–145.) 

Theodor Wolpers (mt., 81) esittää kaksitasoisen määritelmän motiiville, joka on toiminut oman 

tutkimukseni yhtenä ohjenuorana: motiivin perimmäinen tarkoitus jakautuu kuvattuun esineeseen tai 

tietoisuuden tilaan, ja sen merkitykseen yleisinhimilliselle kokemukselle. Wolpersin mukaan motiivin 

kaksitasoinen määritelmä liittää sen abstraktimpaan teeman tasoon ja mahdollistaa teoksen tulkinnan 
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historian, yhteiskunnan, ideologian tai kirjallisuudenhistorian näkökulmasta. Kirjallisista motiiveista 

yleismaailmallisia ja niin sanottuja primäärimotiiveja (Grundmotive, Primärmotive) ovat esimerkiksi 

rakkaus, yksinäisyys, ystävyys, kosto, taistelu sekä palvelija ja herra. Häpeän voi myös lukea tähän 

kulttuurisesti ja historiallisesti melko muuttumattomaan joukkoon, vaikka häpeän kulttuurista 

määräytymistä ei pidä sivuuttaa.  

Määritän alustavasti Turusen romaanin keskeisiksi, merkitystä luoviksi motiiveiksi häpeän lisäksi äidin, 

kotimaan ja naiseuden. Sekundaarimotiiveja ovat teoksen kontekstiin ja tiettyyn kulttuurinhetkeen 

liittyvät motiivit. Primäärimotiivin onnistunut yhdistäminen sekundääriseen, teoksen ajalle sopivaan 

motiiviin lisää Wolpersin mukaan teoksen universaalia kirjallista potentiaalia (mt., 83–84). Wolpers (mt., 

85–86) jakaa motiivit muun muassa tilanne-, tapahtuma-, henkilö-, paikka-, esine- ja 

tietoisuusmotiiveihin. Viimeisintä hän kutsuu nykykirjallisuuden tärkeimmäksi motiiviluokaksi, sillä siihen 

kuuluu esimerkiksi tietoisuuden toiminta, älylliset prosessit, muistaminen, mielikuvitus ja tunteet. 

Tietoisuusmotiivi onkin Turusen romaaneissa tärkeä sekundäärinen, nykyaikaan sidottu motiivi. 

Molempien analysoitavien teosten kertoja prosessoi sekä tuntemaansa että kokemaansa älyllisesti, mikä 

näkyy hyvin Rakkaudenhirviön lopussa esiintyvässä ajatuksessa liittyen kertojaminän vanhempiin: 

“Katkeruus ei auta, minä mietin. Sellainen ei auta, että loputtomasti vain kysyy, että miksi asioiden piti 

mennä tällä tavalla. On annettava anteeksi kaikki tämä.” (RH, 440)  

 

1.4. Tunteiden tutkimus kirjallisuudessa 

 

Turusen romaanit on helppo luokitella lakoniseksi kerronnaksi, jossa tunteet peitetään huumorilla. Sekä 

Rakkaudenhirviö että Sivuhenkilö on mahdollista lukea tapahtumien kronologisena ketjuna, josta kertoja 

toki esittää ajatuksiaan ja tulkintojaan. Itse koin vahvaa samaistumista päähenkilöön lukiessani teosta 

ensimmäistä kertaa sen ilmestyttyä. Ymmärsin vasta analysoidessani teosta, että lapsuudessa koetut 

tunteet riittämättömyydestä, tavallisuuden vaatimuksesta ja erottautumisen vaarallisuudesta tuodaan 

teoksessa esiin hyvin tunteita herättävällä tavalla. Erinäiset tunteet toimivat molemmissa 

analysoimissani romaaneissa tärkeinä motiiveina, minkä vuoksi kirjallisuuden tunteiden tutkimus 

valikoitui luonnollisesti yhdeksi tieteellisistä metodisista viitekehyksistä.  

Vaikka tunteiden tutkimusta on filosofiassa harjoitettu Aristoteleen Runousopista lähtien, alkoi 

kirjallisuudentutkimuksen affektiivinen käänne 2000-luvun alkupuolella, jolloin kulttuurisia ilmiöitä 
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alettiin tutkia enemmän tunteiden, emootioiden ja affektien näkökulmasta, koska järjen ja tunteen 

erottamisessa ei nähty enää olevan mieltä. Kirjallisuudentutkimuksessa tunteet nousivat uudelleen 

tutkimusaiheeksi jo edellisen vuosisadan puolessa välissä kovaa tieteellisyyttä korostaneen 

strukturalistisen teorian, uuskritiikin ja jälkistrukturalismin jälkeen. Tunteiden tutkimus kirjallisuudessa 

tarjoaa mahdollisuuden kirjallisuuden yhteiskunnalliselle ja kontekstualisoivalle tulkinnalle: 

kaunokirjallisuuden lukeminen ja lukijan tulkinta tekstistä on aina sidoksissa aikaan, paikkaan, kulttuuriin 

ja luokkaan. (Helle & Hollsten 2016, 9–12.) Turusen teoksia tulkitaan eri tavalla riippuen lukijan iästä, 

asemasta ja jopa sukupuolesta. Petra Vainio on gradussaan käsitellyt Turusen teosten saamaa 

vastaanottoa: erityisesti vanhemmat mieskriitikot lukivat Rakkaudenhirviötä Turusen persoonaa vasten 

ja kiinnittivät paljon huomiota tosielämän mahdollisiin vastaavuuksiin henkilöiden ja tapahtumien osalta. 

Vainion tulkinnan mukaan Helsingin Sanomissa Rakkaudenhirviön julkaisukuukautena julkaistu Antti 

Majanderin kritiikki määritteli teoksen vastaanottoa. (Vainio, 2020, 14–19.) 

Kirjallisuuden tunteiden tutkimuksessa keskeisiä käsitteitä ovat käytännöllisesti katsoen lähes 

synonyymiset emootio (emotion), affekti (affect) ja tunne (feeling). Anna Helle ja Anna Hollsten 

selventävät teoksessaan Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa (2016) käsitteiden eroja 

seuraavasti: emootiota käsitteenä käyttävä tutkimus hyödyntää psykologiaa ja kognitiotiedettä, kun taas 

affektiin keskittyvä tutkimus on luonteeltaan enemmän filosofista ja / tai poliittista, mikä näkyy myös sen 

yhteydestä vaikkapa kulttuurin- ja sukupuolentutkimukseen. Tunne on vielä neutraali käsite, jonka 

käytöllä halutaan mahdollisesti välttää sitoutuminen edellä mainittujen alojen tutkimusperinteiden 

kanssa. (Helle & Hollsten 2016, 12–13.) Itse hyödynnän häpeän määrittelyssä psykologi Silvan Tomkinsin 

luomaa affektiteoriaa, mutta kirjoitan häpeästä pääasiassa tunteena. Tarkoitukseni ei ole psykologisoida 

fiktiivistä taideteosta vaan tutkia siinä käytettyjä kirjallisia keinoja. Häpeän pysyvyys, periytyvyys, 

monitahoisuus ja kietoutuminen muihin tunteisiin tekevät siitä perustunnetta laajemman ja 

epämääräisemmän kuin selkeästi määritellyt tunteet (esimerkiksi inho) tai keholliset reaktiot. 

Tulkinnassa apuna on Tomkinsin affektiteoreettinen jatkumo (Frank & Sedgwick 2003, 97), jota avaan 

seuraavassa alaluvussa.  

Häpeä on yksi ihmisen perustunteista, ja sitä on tutkittu kirjallisuudessakin paljon. Syyllisyyden ohella 

häpeä on keskeinen moraalista päätöksentekoa ohjaava tunne. Sally Munt (2007, 2) kutsuu häpeää 

“tahmeaksi” tunteeksi (ks. myös Sara Ahmed 2004), jonka kokemisesta jää aina jälki, ja johon takertuu 

helposti muita kielteisiä tunteita kuten kateutta, tyytymättömyyttä, apatiaa, vihaa, itsekeskeisyyttä. 

Munt myös huomauttaa, että kulttuuriset häpeän kuvaukset voivat paljastaa yhteiskunnallisiin 
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normeihin liittyviä paineita. Sivuhenkilössä yksin asuva, lapseton, kirjailijana työskentelevä kertoja kokee 

häpeää törmätessään yhteiskunnallisiin vaatimuksiin ja kulttuurieliittiin. Turunen on pohtinut normien 

ulkopuolella elämistä: “Jos ei yllä siihen standardiin, jota yhteiskunta odottaa, voiko silti kunnioittaa 

itseään ja kantaa ylpeydellä valintojaan, vai onko tuomittu kyyristelemään nurkassa?” (Lumooja, 1/18). 

Petra Vainio kiinnittää pro gradussaan huomion erityisesti Turusen saamaan vastaanottoon 

esikoiskirjansa kohdalla: teosta luettiin kirjoittajansa kasvutarinana ja tavanomaisena debyyttinä, mutta 

Turusta myös asetettiin vastuuseen siitä, että hän feministiksi tunnustauduttuaan kirjoittaa hahmon, 

joka on “miesmäinen asioiden jaottelija” (Vainio 2020). Ristiriitaisen vastaanoton synnyttäneitä tunteita 

käydään läpi Sivuhenkilössä, mutta Vainion opinnäytetyö osoittaa Turusen saaneen esikoisteokselleen 

vastaanoton, jossa hänen naiseutensa ja asemansa kulttuurimaailmassa nousivat valokeilaan.  

 

1.4.1. Tomkinsin affektiteoria 

 

Tutkielmassani hyödyntämäni käsitys häpeästä pohjautuu Eve Kosofky Sedgwickin ja Adam Frankin 

koontiteokseen psykologi Silvan Tomkinsin (1911–1991) kirjoituksista. Kulttuurin- ja kirjallisuudentutkijat 

Sedgwick ja Frank esittelevät teoksessaan Shame and Its Sisters: A Silvan Tomkins Reader (1995) 

Tomkinsin teoriaa nimenomaan häpeän näkökulmasta. Tomkinsin affektiteoriassa häpeä onkin keskeinen 

voima kahdeksan perusaffektin jatkumossa: kiinnostus, yllättyneisyys, ilo, suuttumus, pelko, ahdistus, 

inho ja halveksunta. Tomkinsin mukaan häpeä asettuu kiinnostuksen vastapariksi jatkumon toiseen 

äärilaitaan: jos henkilö osoittaa kiinnostusta jotakin asiaa tai ihmistä kohtaan ja jokin – esimerkiksi 

vieraan ihmisen katse – asettuu vähentämään tätä kiinnostusta, häpeän tunne voi aktivoitua. (Sedgwick 

& Frank 1995, 5.) Tällainen este on Rakkaudenhirviössä usein juuri katse tai kommentti. Affektit ovat 

ihmisen toiminnan ja käytöksen tärkeimpiä vaikuttimia tarpeiden (esimerkiksi hengittäminen ja 

syöminen) ohella. Tarpeet ovat kuitenkin kytköksissä biologiseen palautejärjestelmään ja toimivat 

rajatussa ajassa. Affektit yhdistyvät kognitiivisiin prosesseihin; ihminen voi esimerkiksi erehtyä 

toiveistaan niiden syiden ja lopputulosten osalta ja juuri tällaiset virheelliset tulkinnat mahdollistavat 

kognitiivisen kehittymisen. Ihminen ei reagoi affekteihin välttämättä aina samalla tavalla tai samassa 

ajassa. (Mt. 37, 47–48.)  

Häpeää Tomkins kutsuu arvottomuuden, häviön ja vieraantumisen affektiksi, joka tuntuu sisäisenä 

kärsimyksenä (mt. 133). Ujous, häpeä ja syyllisyys ovat samaa affektia, vaikka niiden kokemukset 
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eroavatkin hieman toisistaan. Syyllisyys ja häpeä liitetään usein puhekielessäkin yhteen, mutta itse 

käytän käsitteitä samoin kuin Siru Kainulainen ja Viola Parente-Capková teoksen Häpeä vähän! (2011, 

10–11) esipuheessa: syyllisyys perustuu väärin tekemiselle, häpeä väärin olemiselle. Tomkins liittää 

häpeän affektiin läheisesti myös itseinhon, joka on osa halveksunnan affektia. Tämä vahvistaa Muntin ja 

Ahmedin käsitystä häpeästä erityisen tahmeana tunteena.  

Kiinnostuin affektiteoriasta luettuani Tomkinsin ajatuksia häpeän ja katseen yhteydestä. Tomkins toteaa 

häpeän liittyvän vahvasti kasvoihin ja katseeseen; häpeävä ei halua katsoa toisia eikä halua, että häntä 

katsotaan. Häpeävä voi punastua, laskea katseensa tai peittää kasvot käsillään. Minuus tai itseys on 

pääasiallisesti näkyvissä kasvoilla, ja kun huomio siirtyy tähän minuuden keskittymään, on ihminen 

haavoittuvimmillaan. Ujouteen liittyvä katsekontaktin välttäminen on liitettävissä samaan häpeän 

affektiin. On kuitenkin myös näyttöä, että silmiin katsominen aiheuttaa esimerkiksi autistisen henkilön 

aivoissa niin suurta ylistimulaatiota, että katseen on väistyttävä. (Schmoe, päiväämätön, viitattu 

21.7.2022.) Myös häpeävä viestittää häpeäänsä kääntämällä katseensa pois, jolloin hän alkaa herkästi 

häpeämään myös häpeäänsä eli sitä, että muut näkevät tämän negatiiviseksi mielletyn tunteen. Katse 

kääntyy sisäänpäin: omaan itseen. On huomionarvoista, että Tomkinsin teoriassa häpeä voi syntyä vain 

innostuksen tai kiinnostuksen vastaparina: häpeävä sekä haluaa että ei halua itseään katsottavan eli 

kokee innostusta ja kiinnostusta tilanteesta, mutta samalla kokee jonkun hävettävän asian itsessään 

vähentävän tätä intoa (Sedgwick 1995, 134–135, 137). Rakkaudenhirviössä nimenomaan muiden ja 

minäkertojan katseeseen liittyvä häpeä on tärkeässä roolissa. Kertojaminän äiti on ankara hahmo, joka 

“näkee kaikkialle” vaikka kertoja pyrkisi tämän tuomitsevaa katsetta pakenemaan. “Edes maapallon 

toiselle puolelle matkaaminen ei auta, sillä äitini näkee sinnekin” (RH, 55). Kertoja myös oppii 

lapsuudessaan kiusaantumaan, jos joutuu silmätikuksi tai herättää huomiota, mutta toisaalta hän 

kuitenkin janoaa huomatuksi tulemista. 

Katse on Rakkaudenhirviössä usein joko ulos sulkeva tai häpeää tuottava, pahimmillaan molempia. 

Unessaan kertoja koputtaa taivaan valtakunnan ovea, jonka avaa itse Jumala. ”Jumala katsoo minua ja 

tulee siihen tulokseen, että minä en ole joukkoon sopiva. Niinpä Jumala tönäisee minut alas pilven 

reunalta.” (RH, 71.) Kesäleirillä, jolla kertojaa rangaistaan kiroilusta, kokee hän pahimmaksi 

rangaistukseksi, että muut leiriläiset katsovat vierestä (RH, 116) ja todistavat häpeää.  

Tomkinsin mukaan häpeävä haluaa huomiota ja katseen itseensä, kuten myös romaanin kertoja. 

Balettitanssijoita televisiossa nähdessään hän haaveilee olevansa itsekin sellainen: ihana, kevyt, kaunis ja 

hauras. ”Ihmiset katsovat heitä ja taputtavat käsiään ja minä olisin mielelläni samanlainen, mutta äitini 
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mielestä Jumala on kieltänyt tanssimisen” (RH, 125). Myöhemmin taideopiskelijana hän havaitsee, että 

hänen on ”vaikea kestää katsetta” (RH, 283), mikä johtuu tulkintani mukaan siitä, että vaikka hän janoaa 

yhteisöä, johon kuulua, hän kokee vastakkaisen sukupuolen tuijotuksen ahdistavana, äidin katseen 

kaikkinäkevänä ja vertaistensa katseen häpäisevänä.  

Äidin ja “muiden” tuomitsevan katseen lisäksi myös kertojan katse kääntyy itseen. Kun hänen serkkunsa 

meikkaa hänet ensimmäisen kerran “kauniiksi”, hän näkee peilissä lehmänaisen: “Ja samassa näen jotain 

inhottavaa. Peilin uumenista minua tuijottaa lehmä.” (RH, 136.) Näin lehmänaisen motiivi yhdistyy 

kertojan peilikuvaksi ja ajoittaiseksi kaksoisolennoksi. Käsittelen motiivia ja sen yhteyttä teoksen 

naiskuvaan tarkemmin alaluvussa 2.3. 
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2. HÄPEÄ JA ULKOPUOLISUUS RAKKAUDENHIRVIÖSSÄ 

 

Rakkaudenhirviö on juonirakenteeltaan kasvutarina, joka ajallisesti alkaa ennen kertojan syntymää ja 

kuvaa tämän lapsuutta, nuoruutta ja lopulta aikuisuutta. Autofiktiivisyys ja minäkertoja vahvistavat 

sisäisen fokalisaation tuntua: näkökulma on kertojan ja tämän tunteet koetuista tilanteista välittyvät 

lukijalle ja ohjaavat tunnelmaa romaanin läpi, mikä puolestaan tekee lukemisesta affektiivista. Vaikka 

kerronta on paikoin humoristista, on lukijan helppo samaistua ulkopuolisuuden tunteeseen. Kodin ja 

oman paikan kaipuu on kertojan matkan tavoite, joka mielestäni kirjan lopussa osittain saavutetaan. 

Häpeään kytköksissä oleva ulkopuolisuuden tunne on romaanin kantava teema. Käsittelenkin tulkintani 

kannalta tärkeimmät häpeän ilmenemistavat Rakkaudenhirviössä ja pohdin niiden vaikutusta koettuun 

ulkopuolisuuteen. 

 

2.1. Ulkopuolisuudesta kirjallisuudessa  

 

Ulkopuolisuutta, sivullisuutta ja toiseutta on käsitelty kaunokirjallisuudessa ja tutkimuksissa paljon. 

Kiinnostuin alun perin Colin Wilsonin teoksessaan Sivullisen ongelma (1956/1958) esittämästä 

näkemyksestä sivullisesta: “[…] ihminen, joka oli täysin tyytymätön rooliinsa, joka hänelle oli elämässään 

varattu; hänellä on syvä vakaumus siitä, että jollei hän yritä millään tavoin paeta rooliaan ja etsiä jotakin, 

mikä todella tyydyttää häntä, hän tulee lopulta kuolemaan tuntien hukanneensa elämänsä.” (mt., 6) 

Rakkaudenhirviön päähenkilö edustaa nähdäkseni joiltain osin tällaista, kaunokirjallisuuden klassista 

sivullista: hän ei halua tyytyä erityisesti äitinsä antamaan naisen ja tavallisen ihmisen rooliin, vaan 

kirjaimellisesti pakenee sitä vaihtaessaan jatkuvasti asuinpaikkaa, jopa asuinmaata ja etsii etsimistään 

rakkautta vaihtuvista ihmisistä ympärillään. Wilson käsittää analyysissaan sivullisuuden kuitenkin 

asenteeksi, lähestulkoon valinnaksi – tarkemmin kirjallisuuden kauhukakaroiden, vihaisten nuorten 

miesten valinnaksi, ei niinkään olosuhteiden luomaksi tunteeksi. Kuten Tuukka Sandström artikkelissaan 

”Sivullisuuden sädekehä” (2008), kirjoittaa, Wilson kyllä ymmärtää sivullisuuden kokemuksen yhteyden 

identiteettiongelmiin, mutta ei tunnu käsittävän ilmiön yleisyyttä vaan pitää sitä erityisyksilöille 

varattuna kohtalona (Sandström 2008, 54). 
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Julia Kristevan näkemys sivullisuudesta ja toiseudesta 1988 ilmestyneessä teoksessaan Muukalaisia 

itsellemme (1992) on psykologinen ja filosofinen: muukalaisuus asuu meissä, minässä (Kristeva 

1988/1992, 13) ja sen tunnistaminen auttaa ymmärtämään muiden toiseutta. Kristeva määrittelee 

sivullisuuden seuraavasti: ”olla kuulumatta mihinkään paikkaan, mihinkään aikaan, mihinkään 

rakkauteen” (mt., 18). Kristevan muukalainen on ”vieras äidilleen” (mt., 16), juurtumaton pakenija, jolla 

ei ole kiintopistettä. Rakkaudenhirviön kertoja pakeneekin; Helsinkiin, Lontooseen, Espanjaan, Berliiniin, 

Pariisiin, Meksikoon ja omienkin sanojensa mukaan juoksee etsien paikkaa, jossa voisi tuntea rakkauden 

ja kodin. Tuukka Sandström (2008, 53) kirjoittaakin sivulliselle olevan keskeistä perustavanlaatuinen 

kokemus irrallisuudesta suhteessa siihen yhteisöön, jossa tämä on kasvanut. Rakkaudenhirviössä näitä 

kasvuympäristöjä ovat kotiseutu, perhe, taidelukio ja Teatterikorkeakoulu. 

Silvia Hosseini pohtii sivullisuutta esseekokoelmassaan Pölyn ylistys (2018) useasta näkökulmasta: 

elämänasenteena, rakenteellisena ja sosiaalisena sivullisuutena, mutta myös tunteena. ”Tarkoitan 

sivullisuutta eksistentiaalisessa mielessä – syvää, hiertävää erillisyyttä tai irtonaisuutta muista ihmisistä 

ja maailmasta” (Hosseini 2019, 170). Erillisyys maailmasta ja muista ihmisistä kuvaa mielestäni 

osuvimmin Rakkaudenhirviön kertojaa: ”Miksi en osaa elää? mietin ja haluaisin mennä jo kotiin” (RH, 

230). Kertojan sivullisuuden tunne tulee esiin nimenomaan irrallisuutena muista. Hän ei osaa nauttia 

elämästä kuten hän kuvittelee muiden nauttivan eikä hän tunnu löytävän paikkaa, jossa tuntisi olonsa 

rakastetuksi ja hyväksytyksi. ”Itsepintaisesti hän uskoo toisten olevan täysin tai ainakin suurimmaksi 

osaksi vapaita niistä ongelmista, joiden kanssa hän painii”, kirjoittaa Tuukka Sandström artikkelissaan 

(2008, 54). Sandströmin luonnehdinta kuvaa myös Rakkaudenhirviön kertojaa. Myös Hosseinin (2019, 

172) kuvaus sivullisuuden vaikutuksista sopii Turusen paikkaa etsivään kertojaan: ”Näin voimakkaat 

sivullisuuden kokemukset ovat yleensä välähdyksenomaisia. Silti ne riittävät nyrjäyttämään suhdetta 

ympäröivään todellisuuteen ja voivat muuttua pysyväksi epäluulon ja juurettomuuden kokemukseksi.” 
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2.2. Häpeän ilmenemistavat Rakkaudenhirviössä 

 

2.2.1. Häpeä osana suomalaisuutta 

 

”Kotimaan ihmiset eivät halua sekaantua muiden asioihin, koska he pelkäävät, että saattavat 

joutua osaksi jotakin sekasotkua ja sitten he saavat taas hävetä silmät päästään” (RH, 88–89). 

 

Rakkaudenhirviö on ensisijaisesti kasvukertomus lapsesta aikuiseksi, ahdistavista tunteista siirrytään 

hyväksyntään, mutta tärkeänä osana matka Suomesta ulkomaille ja takaisin. Adalgisa Giorgio analysoi 

teoksessaan Writing Mothers and Daughters (2002, 3) matkustus- ja pakenemisteemojen liittyvän 

nykykirjallisuudessa osittain kansallisten rajojen hälventymiseen, mutta suurelta osin myös kirjoittajiensa 

ja näiden hahmojen jännitteisiin lähtökulttuurinsa kanssa. Suomi, kotimaa, kuvataan Rakkaudenhirviössä 

hiljaisuuden ja häpeän tyyssijana, jossa ihmiset ”hiipivät seinien vierillä kuin sopulit ja toivovat, ettei 

kukaan huomaisi heitä”, ja jossa ei pidetä pröystäilystä. (RH, 44, 48.)  

Suomalaisuuteen on perinteisesti kuulunut alemmuudentunto, saavutusten piilottaminen ja naapureiden 

kadehtiminen. Stuart Hall määrittelee artikkelissaan ”Kulttuuri, paikka ja identiteetti” (2003, 85) 

kulttuurin merkitysjärjestelmäksi, jonka avulla samaan yhteisöön, ryhmään tai kansakuntaan kuuluvat 

ymmärtävät maailmaa. Järjestelmään kuuluvat tietyt sosiaaliset käytännöt, joita noudattamalla pääsee 

osaksi suurempaa joukkoa. Suomen kansalaiseksi itsensä identifioiva asettaa itsensä tietylle 

historialliselle jatkumolle, jonka myös Turunen kertaa romaanin alussa. 1900-luvun alku Suomessa 

kuvataan kansallisuusaatteen, raittiusseuran ja Jumalan aikakautena, venäläiset röyhkeinä öykkäreinä. 

1930-luvulla kertojan äidinäiti toimii lottana ja ihailee miehensä kanssa Saksan ”suurta johtajaa” ja 

tämän maata, missä ”asiat ovat järjestyksessä, viljapellot lainehtivat, tiet ovat leveitä, kaikilla on töitä ja 

kaupasta saa voita” (RH, 11–13). Sodasta jää jäljelle kartta, joka muistuttaa kädetöntä, rampaa naista ja 

”naapurimaahan kohdistuva kamala viha, joka jäytää vieläkin” (mt., 14). Suurista ikäluokista kasvatetaan 

kurissa ja nuhteessa tavallisia suomalaisia, kertojan sanoin ”spartalaisia kivikasvoja, jotka eivät turhaan 

nurkissa itkeskele” (RH, 16). 
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Rakkaudenhirviössä luodaan kuva suomalaisen perusolemuksesta, jonka kertoja määrittää toistuvasti 

tavallisuuteen pyrkiväksi, erikoisuutta vältteleväksi ja kuuliaiseksi. Käsityksessä on nähtävissä kaikuja 

myös Juha Siltalan teoksessaan Miehen kunnia (1994) tekemästä huomiosta: “Yksinselviämisen eetos 

yhdistää suomalaisia yhteiskuntaluokkaa, sukupuoleen tai -polveen katsomatta” (Siltala 1994, 15). Janne 

Viljamaa (2018, 107) määrittelee suomalaisen häpeän etenkin sodanjälkeisen sukupolven trauman 

käsittelyksi, johon kuuluu ”suomettuminen, Neuvostoliiton pelko, herran pelko, naapurin pelko, Ruotsin 

pelko, munaamisen pelko ja erilaisuuden pelko”.  

Häpeä on Rakkaudenhirviössä usein toistuva elementti etenkin lapsuuden kuvauksessa. “Kyllä sai taas 

hävetä silmät päästään”, toteaa kertojan äiti tämän lapsuudessa useasti. Äidin kuvataan oppineen 

tyttönä naiseuteen liittyvän alistetun aseman, mutta myös tavallisuuden vaatimuksen, häpeämisen ja 

näkymättömänä pysymisen. Häpeä siirtyy sukupolvelta toiselle:  

Äitini oppii kyllä monia muita taitoja. Hän oppii pesemään kätensä, pyyhkimään pölyt ja lakaisemaan 

lattian sekä olemaan hiljaa, ellei jotakin kysytä. Hän oppii häpeämään mikäli tarve vaatii. Hän oppii, 

että on tärkeää olla tavallinen, siis ihan vain normaali, sillä joukosta erottuminen ei ole kotimaassani 

kovinkaan suosittua. (RH, 16–17.)   

Äidin asenteen kertoja kuvaa perinnöksi. Naistenlehti opetti äidin lapsuudessa, ettei lasta saisi pitää 

turhaan sylissä tai antaa ruokaa aina tämän halutessa. Janne Viljamaa kirjoittaa teoksessaan Hirveä 

häpeä (2018) suomalaisesta häpeäkulttuurista, jossa yksilöä rangaistaan, jos tämä ei mukaudu ryhmän 

tahtoon, jolloin häpeä saattaa siirtyä nöyryytettyyn (Viljamaa 2018, 62). Viljamaa jatkaa toteamalla, 

kuinka luontevaa on opettaa häpeää ja kelpaamattomuutta lapsilleen, jos itse tuntee itsensä huonoksi ja 

kelpaamattomaksi (mt., 64). On kuitenkin huomionarvoista, miten kertoja tuo asian ilmi: ”äitini uskoo 

kaiken tämän” (RH, 17). Hän antaa ymmärtää, ettei itse usko. Ei huonommuuteensa tyttönä tai 

kotimaansa vaatimukseen tavallisuudesta. Isänsä kehun hän ottaa vastaan mielissään: ”Sinäpä se vasta 

etevä tyttö oletkin, sanoo isäni. Minä olen mielissäni. Miten hyvältä isäni sanat kuulostavatkaan! On 

mukavaa olla etevä, eli sellainen kuin minä siis olen.” (RH, 33.)  

Häpeämiseen kannustaminen muokkaa kuitenkin kertojan identiteettiä. Vahvimmin häpeä yhdistyy äidin 

hahmoon, mutta tämän muihin siirtämää häpeää tuottaa esimerkiksi kulttuurillemme ominainen 

vaatimus tavallisuudesta. Äidille häpeää aiheuttaa eniten juuri joukosta erottautuminen. Toisaalta 

häpeäminen koetaan siveellisen ihmisen merkiksi, sillä “erikoiset ihmiset eivät osaa hävetä” (RH, 34). 

Erikoisuus on tärkeä ulkopuolisuutta ja häpeää romaanissa tuottava motiivi, jota käsittelen alaluvussa 

2.2.3. Häpeää aiheuttaa kulttuuristen normien ja hyvien tapojen vastainen käytös, mutta 
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mielenkiintoisimmillaan se on paljastaessaan yksilön arvomaailman, toiveet ja tavoitteet (Probyn 2005, 

x). 

Romaanin aloittaa prologi, joka kuvaa nykyhetkeä ja perustelee kirjoitusprojektin alun. Kertojaa vaivaa 

ystäväänsä kosiskelleen miehen kommentti: ”I love my country, I love my mother”, koska hän ei voi 

sanoa samaa, vaikka haluaisi. Pohdinta johtaa miettimään, onko tässä hänen katkeruutensa syy. (RH, 6.) 

Äidin ja kotimaan yhteys on romaanissa vahva: äiti on perinteisesti liitetty kotiin ja huolenpitoon, mutta 

Rakkaudenhirviössä äidin katse on tuomitseva ja rakkaus tietyssä määrin ehdollista. Kertoja myös kokee 

muukalaisuutta suhteessa kotimaahansa, juuriinsa ja äitiinsä.    

Tomasz Czub kirjoittaa artikkelissaan ”Shame as a self-conscious emotion and its role in identity 

formation” (2013) häpeän roolista identiteetin rakentumisessa. Hän ottaa esiin häpeäalttiuden, jonka on 

useissa tutkimuksissa osoitettu alentavan mielenterveyttä, estävän osallistumista ja vähentävän 

empatian tuntemista. Identiteetin muokkaajana häpeän tunteet voivat vaikuttaa joko positiivisesti tai 

negatiivisesti riippuen alttiudesta tuntea häpeää ja toisaalta tavoista, joilla häpeää säädellään eli miten 

häpeän tunteeseen reagoidaan. Rakkaudenhirviössä päähenkilö oppii säätelemään häpeän tunnetta 

vetäytymällä sosiaalisista tilanteista, mutta häpeän tunne muokkaa tämän identiteettiä lapsuudessa. Äiti 

on romaanin häpeäalttein hahmo, mutta kukaan perheessä ei säästy häpeän tahmealta tunteelta, mitä 

kuvaa myös tumman pilven motiivi, jota käsittelen seuraavassa, äidin häpeälle omistetussa luvussa.  

 

2.2.2. Äidin häpeä – tumman pilven motiivi  

 

Cathy N. Davidsonin ja E.M. Bronerin toimittamassa teoksessa The Lost Tradition – Mothers and 

Daughters in Literature (1980) käsitellään kirjallisuuden kuvauksia äitien ja tytärten suhteista. 

Rakkaudenhirviön äitisuhdetta sopii kuvaamaan äiti, jonka läsnäolo tuntuu kaikkialla. Jos ja kun ”tytär 

pakenee äidin antamaa elämänmallia, siivittää tuota pakoa menneisyyden aiheuttama katkeruus, pelot 

ja syyllisyys ja äidin kivinen tuijotus”1 (Davidson & 1980, 191). Karen Elias-Button huomauttaa häpeän, 

syyllisyyden, itsesyytösten ja avuttomuuden olevan ainakin osittain äitien perintöä tyttärilleen (mt., 200; 

ks. myös Parente-Capková 2011, 226). Elias-Buttonin mukaan äitisuhde vaikuttaa suuresti 

identiteetinmuodostukseen. Äitihahmo on lukuisten tutkimusten mukaan edelleen yksi voimakkaimmista 

 
1 ”When rarely, the daughters do escape the pattern of their mother’s life, they flee with bitterness, fears, guilts 
implanted by the past and by the stony stare of the mother.”  
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vaikuttimista, mitä tulee tyttären naiseuden ja seksuaalisuuden rakentumiseen (Giorgio, 2002, 7; ks. 

myös Parente-Capková 2011, 226). Rakkaudenhirviön kertojan suhdetta romaanin äitihahmoon ei voi 

jättää huomiotta, sillä häpeäalttiuden periytyminen sekä naiseudesta tunnettu häpeä ovat tärkeässä 

roolissa teoksen teemojen rakentumisessa.  

Kertoja kuvaa myös äitinsä lapsuutta romaanin luvussa ”Äiti” (RH, 16–19), jonka koen selittävän pitkälti 

niitä kasvatusmetodeja, joita äiti käyttää kertojaa ja tämän sisaruksia kasvattaessaan. Äiti haaveilee 

pianonsoitosta, mutta saa kuulla, että lahjakkuutta on vain harvoilla. Myöhemmin hän tähdentää 

tyttärelleen, että naiselle ”voi olla jopa parempi, että tyytyy vähän vähempään” (RH, 127).  Äitiä on 

opetettu siivoamaan, häpeämään ja olemaan hiljaa, mutta myös arvostamaan kotimaataan yli kaiken. 

Romaanissa paljon käytetty motiivi on tumma pilvi. Se kuvaa äidin mielentilaa, joka on aistittavissa 

kaukaa ja joka luo kertojan lapsuudenkotiin ahdistavan tunnelman. Kertoja kuvaa, miten tumma pilvi 

saapui jo äidin nuoruusvuosina: 

Hän katselee ulos ikkunasta, ja silloin hän näkee tumman pilven taivaanrannassa. Pilvi 

lähestyy maalaistaloa. Se lipuu lähemmäs uhkaavasti hieman peltojen yläpuolella. Äitini ei 

pidä tummasta pilvestä, siinä on jotain mikä hyytää sisuskaluja ja saa sydämen 

kylmettymään. Ja niinpä äitini sulkee kaikki ovet ja ikkunat, hän menee sänkyyn kultaisen 

peiton alle makaamaan ja panee silmät kiinni, mutta ei se mitään auta, sillä pilvi tulee 

aina vain lähemmäs. Pilvi tunkeutuu sisään avaimenreiästä, se jymähtää äitini sängyn 

päälle ja jää siihen leijumaan. (RH, 18.) 

Äiti pyytää pilven karkottamiseen apua Jumalalta, joka “ilmaantuukin paikalle”, mutta ei olekaan 

sellainen kuin äiti on luullut, vaan ”ankara hallintoviraston virkamies, joka auttaa äitiäni määräämällä 

erilaisia säännöstöjä ja rankaisemalla häntä häpeällä” (RH, 18). Tumma pilvi, joka lipuu paikalle läpi 

teoksen, kuvataan jumalallisena kurituksena, josta ei pääse eroon ja joka kerää sisälleen katkeruutta ja 

tulkintani mukaan myös häpeää. Pilvi leijailee milloin keittiön katossa (RH, 36), ajelehtii kahvipannun 

takaa (RH, 141) ja toisinaan vain täyttää koko talon (RH, 57). Motiivi tulee esiin kohdissa, joissa äiti tuo 

ilmi katkeruuttaan, paheksuntaansa tai häpeäänsä, joka kohdistuu perheeseen tai kertojaan. Toisinaan 

pilvi myös kerää itseensä voimaa ja voi alkaa tuottaa salamoita ja sadetta korotettuna äänenä: ”Kotona 

ukkonen jyrisee ja isäni saa kuulla kunniansa. Kyllä sai taas hävetä silmät päästään, toistelee äitini.” (RH, 

49.) Pilven motiivi yhdistää kertojan lapsuudessa niitä merkkejä, joista tämä voi tulkita äitinsä mielialaa.   

Äidin antama naisen malli ja rooli perheessä on iso osa Rakkaudenhirviön lapsuudenkuvausta 

tavallisuudenkaipuun ja häpeän ohella. Matti Kortteinen on käsitellyt väitöskirjassaan Kunnian kenttä 
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(1992) suomalaista työelämää ja mentaliteettia, jota jäsentävät pärjääminen ja selviytyminen. Hän 

kiinnittää mielenkiintoisella tavalla huomiota sukupuolten eroihin: naisilla on miehiä selvempi taipumus 

pohtia itseään ja elämäänsä toisten kautta. Autetaan äitiä, isänmaata, miestä ja lapsia, uhrataan oma 

elämä toisten vuoksi ja noudatetaan tavalla tai toisella toisten itseen kohdistamia odotuksia. Tuloksena 

on loppumaton uhrautuva työskentely toisten eteen. Tosin sotasukupolvia nuoremmat naiset ajattelevat 

myös “minää”, mutta suhtautuminen on ambivalentti: pitäisikö heidän itsensä saavuttaa jotain suurta vai 

riittäisikö se, että on toisille hyvä? Suomalaiseen yhteiskuntaan ja kollektiiviseen tajuntaan liittyy vahva 

selviytymisen ja kunnian eetos, josta ei kuitenkaan juuri puhuta, koska se on niin odotettua ja itsestään 

selvää. (Kortteinen 1992, 47–51.) Turusen romaanissa kertojan äiti tekee perheessä kotityöt, laittaa 

ruokaa ja vähättelee omia älynlahjojaan, vaikka työskentelee ravintoterapeuttina. Tavallisten naisten on 

oltava nauramatta, viheltämättä, laulamatta ja häiritsemättä. Joukosta ei saa erottua, tarpeensa on 

piilotettava ja on pyydettävä anteeksi, oltava nöyrä ja vaatimaton. “Kukaan ei siis muista kiittää äitiäni 

kaikesta siitä vaivasta, jonka hän on joutunut joulun eteen näkemään. Ja niinpä äitini itkee 

joulupöydässä, koska kukaan ei arvosta häntä.” (RH, 47.) Kirjoja tavallinen nainen ei lue. Naisen on myös 

oltava hieno, mutta ei turhamainen. (RH, 59.) Kertojan äiti on muuttanut Itä-Suomeen vastentahtoisesti, 

koska perheen isä halusi palata kotiseuduilleen. Tämä luo naisesta kuvan uhrautujana, alisuoriutujana ja 

häpeäjänä, jonka tärkein tavoite on päästä naimisiin.  

Äiti toistelee taajaan ”kyllä sai taas hävetä silmät päästään” -fraasia, kun perheen lapsille tulee 

esimerkiksi riitaa tai perhe muuten herättää – äidin mielestä – huomiota. Äitiin liittyvä häpeäalttius 

kulkee mukana koko kertojan lapsuuden kyseisen fraasin myötä. Äidille on myös tärkeää, miltä perhe 

näyttää ulkopuolisille. Ulkopuolisten katse on sekä vältettävä että toivottu asia: ”Matalan pensasaidan 

on rajattava elintilamme, mutta jätettävä kuitenkin näkyvyyttä sillä tavalla, että naapurit voisivat todeta 

nurmikon ja ruusupenkin ja tulla siihen johtopäätökseen, että me olemme tavallinen, siis ihan vaan 

normaali perhe” (RH, 91). On tärkeää olla huomaamaton, ihan tavallinen, mutta toisaalta pitää yllä 

kulissia onnellisesta, tavallisesta perheestä.   

Teoksessa on monia hetkiä, joissa kertoja tarkkailee äitiään kriittisesti tai tekee huomioita, jotka sotivat 

tämän opettamaa maailmankatsomusta vastaan. Äiti nauraa ystävineen Jehovan todistajille saaden 

kertojan pohtimaan, ettei näissä Raamattua lukevissa naisissa ole Jehovan todistajiin verrattuna muuta 

eroa kuin se, etteivät he käy soittelemassa ihmisten ovikelloja ja ”niinpä muut ihmiset eivät sano, että 

olisipa mukava heitellä heitä mädillä kananmunilla, kuten he sanovat, jos näkevät Jehovan todistajien 

kävelevän kadulla” (RH, 73). Mummon ja vaarin nukkumisjärjestely – molemmilla on oma huone – saa 
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kertojan havainnoimaan, että ”niinkin voi käydä, jos asuu vuosia saman katon alla, vaikka olisi kuinka 

tavallinen ja moitteeton tahansa” (RH, 91). Kyseenalaistaako hän jälleen äitinsä opetukset? Kun äidin veli 

perheineen tulee vierailulle, on suurena huolena, että ”nyt he vihdoin näkevät, miten vaatimattomasti 

me elämme” (RH, 106). Äiti tuomitsee pröystäilyn, mutta häpeää perheen näennäisen vaatimatonta 

elämää. Kertoja havainnoi äitinsä kahtalaista luonnetta – tumman pilven aikaansaamaa vaativaa ja 

kovaäänistä äitiä kotona ja julkikuvaa ylläpitävää vaatimatonta naista kodin ulkopuolella:  

Siinäpä vasta herttainen ja mukava nainen, vieraat varmasti ajattelevat, eivätkä tiedä mitään 

tummasta pilvestä, joka yrittää luikerrella sisään avaimenreiästä, mutta ei millään pääse, sillä 

avaimenreikäkin on muurattu umpeen sinitarralla. Äitini on sellainen, siis kahdenlainen. Kodin 

ulkopuolella ja vieraiden seurassa hän on lempeä ja mukava nainen. Hän muuttuu vaatimattomaksi ja 

huomaamattomaksi eikä koskaan tee numeroa itsestään. (RH, 107.) 

 

2.2.3. Erikoisuus motiivina 

 

Erikoisuus on äidin mukaan myrkyllisin ja pelottavin ominaisuus, joka perheessä voi olla, ja juuri 

erikoiseksi kertoja itsensä kokee. Ominaisuus myös toistuu romaanissa motiivina, jolla viitataan 

ensisijaisesti siihen, ettei kuuluta joukkoon, mutta erikoisuuden luomaan ulkopuolisuuteen sisältyy myös 

häpeää. Äiti kutsuu kertojaa tämän lapsuudessa erikoiseksi sanoilla, jotka jäävät hänen mieleensä: ”Noin 

erikoista tyttöä ei kukaan huoli, sanoo äitini. Sinä jäät yksin, sen verran erikoinen olet, hän sanoo kerta 

toisensa jälkeen.” (RH, 57.) Mitä erikoisuus sitten äidille tarkoittaa? Erikoisia ovat huomiota herättävät, 

äänekkäät, häpeämättömät, heikot, lihavat, työtä vieroksuvat, epäkristilliset, paljastavasti pukeutuvat tai 

liikaa meikkaavat (RH, 34–35), ylipäätään kaikki, jotka eivät istu ”tavallisen” suomalaisen muottiin. 

Erikoisen leiman voi siis saada melko mielivaltaisesti, mutta olennaisinta siinä on, että erikoinen ihminen 

jää yksin, vaille rakkautta. Sara Ahmedin (2004, 107) mukaan perheen rakkaus voi olla ehdollista ja 

riippua siitä, miten perheenjäsen elää elämäänsä suhteessa sosiaalisiin normeihin. Häpeä liittyy tunteena 

kokemukseen perheeseen kuulumisesta tai siitä ulos jäämisestä. ”Erikoisena tyttönä” kertoja tuomitaan 

perheessä ulkopuoliseksi ja tähän ulkopuolisuuteen kietoutuu myös häpeää.  

Onko hänellä jotain mielenterveysongelmia? kysyy Katie Holmes äidiltäni, mutta äitini selittää, että 

minä olen aina ollut erikoinen tyttö eikä sille nähtävästi vain voi mitään. Äitini ainakin on menettänyt 
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jo toivonsa ja siinä mielessä kenenkään muunkaan ei kannata vaivautua suremaan asiaa sen 

enempää. (RH, 161.) 

Alle kouluikäisenä kertoja osallistuu seurakunnankerhoon, jossa kokee kaiken olevan ”inhottavan 

lapsellista”.   

Katselen lapsia, jotka poukkoilevat huoneessa posket punaisina ja innosta hihkuen. Minä 

en voi alentua tällaiseen, mietin. Tällainen ei sovi minun arvolleni. Tämä sopii lapsille, 

mutta minä en ole enää lapsi, tai oikeastaan, en ole koskaan ollutkaan. Jostain syystä olen 

syntynyt aikuiseksi. Ja niinpä seison syrjässä kädet puuskassa ja mulkoilen nutturapäistä 

naista pahaenteisesti. (RH, 55.) 

Tilanne kärjistyy kertojan jääräpäiseen paikallaan seisomiseen kädet puuskassa ja raivoisaan 

kiroilukohtaukseen, jonka jälkeen äiti hakee tämän kotiin. Autossa kertoja kuvaa, kuinka ”katselen, miten 

äitini nahkahanskat puristuvat ratin ympärille” (RH, 55). Äidin häpeä tyttären toiminnasta on 

kouriintuntuvaa. Ullaliina Lehtinen siteeraa väitöskirjassaan Underdog Shame, Philosophical essays on 

women’s internalization of inferiority Bernard Williamsia (Lehtinen 1998, 4; Williams 1993, 94) 

todetessaan häpeän määrittävän käsitystä niin itsestä kuin itsen suhteesta toisiin2. Kertoja todistaa 

äitinsä häpeää ja ymmärtää tämän huonon mielialan olevan suoraa seurausta hänen käytöksestään. 

Häpeän todistaminen ja tietoisuus itsestä poikkeavana painaa erikoisuuden leimaa syvemmälle: ”hän 

nostaa minut ylös ja tuijottaa minua halveksuen. Kyllä osaa olla erikoinen tyttö.” (RH, 57.) Äidin kertojaan 

kohdistama häpeävä katse osuu niin sukupuoleen kuin luonteen ominaisuuksiin, ja molemmat ovat 

identiteetin rakentumisessa avainasemassa.  

Ulkopuolisuus ja toisaalta erikoisuus vaikuttavat muodostuvan kertojan identiteetiksi, mistä hän kokee 

myös epämääräistä ylpeyttä ja ylemmyydentunnetta. Ulkopuolisuuden tunteet saavat negatiivisia 

kaikuja oikeastaan vasta kertojan aikuistuessa ja matkatessa yhä pidemmälle toisiin kulttuureihin. Äidin 

tuomittua kertojan erikoiseksi, alkaa hän kuitenkin tulla sen kanssa paremmin toimeen teoksen 

edetessä. Jo lapsena pohtiessaan lahjakkuutensa laatua, hän ajattelee ”mitä sitten, jos olenkin niin 

erikoinen tyttö, ettei minua kukaan huoli, voinhan silti olla Jumalalle avuksi ja tehdä jotakin ihmiskunnan 

hyväksi” (RH, 105). Teini-iässä hänessä herää myös kapinahenkeä: ”En halua näyttää tavalliselta, ettei 

ihmisten tarvitsisi erehtyä suhteeni” (RH 165). Suhtautumisessa on itseironinen, hieman humoristinenkin 

sävy, jonka voisi tulkita toimivan häpeän tunteen käsittelyssä ja etäännyttämisessä. Äidin ilmaisema 

 
2 The second is given by the philosopher Bernard Williams (1993, 94), who states that shame “embodies conceptions 
of what one is and of how one is related to others.” 
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häpeä ja tyttären leimaaminen erikoiseksi työntää kertojaa kuitenkin kauemmas perheestään ja 

muutenkin ulkopuolelle, omaksumaan sivullisen identiteettiä. Koska kertoja on ehdollistettu pitämään 

itseään erikoisena, on tämän mahdotonta kokea kuuluvansa yhteisöön – perheeseen tai kotiseutuun – 

jossa hänet koetaan oudoksi ja erikoiseksi.  

Tavallisuuden ihanne ja opittu häpeä tekevät päähenkilöstä toisinaan ankaran – niin itselleen kuin muille. 

Janne Viljamaa kirjoittaa (2018, 12–14), että ilkeys voi olla tapa piiloutua omalta häpeältä ja 

herkkyydeltä. Häpeäjän kolhittu itsetunto voi myös kehittää suojakseen niin sanotun yli-ihmisfantasian, 

jossa muihin alkaa suhtautua ylimielisesti. Häpeän tunteeseen tarttuneet viha ja kateus ilmenevät 

kertojan lapsuudessa jopa kiusaamisena. J Brooks Bouson (2009, 6) huomauttaa naisten sisäistämää 

häpeää käsittelevässä teoksessaan Embodied Shame: Uncovering Female Shame in Contemporary 

Women’s Writings, että keinot torjua häpeää ovat yleensä joko vetäytyminen tai ”heikkouden 

ylikompensointi”, jolloin häpeäjä voi käyttäytyä ylimielisesti ja itseään korostaen. Rakkaudenhirviön 

päähenkilön käytössä ovat molemmat keinot: hän vetäytyy usein oman ikäistensä seurasta, mutta kuten 

seuraavassa kuvaamani siskojen ja ikäisensä tytön kiusaamistilanteet todistavat, osaa hän olla myös ilkeä 

ja ylimielinen.  

Lukuisia pikkusiskoja kuvataan romaanissa pääasiassa vihan kautta: kertoja vihaa jakamista ja pelkää 

jatkuvasti joutuvansa antamaan näille omastaan. Kertoja saa osakseen enemmän äidin paheksuntaa kuin 

muut sisarukset. ”Saan kyllä huomiota osakseni, mutta se ei ole yhtään sellaista kuin olin toivonut” (RH, 

57). Pahan mielen purkautuminen ja kostonhalu näkyvät ensi kertaa, kun kertoja saa pikkusiskoja, jolloin 

viha yltyy väkivallaksi:  

Kostonhimoni yltyy ja teen kaikenlaista pahaa. […] Hakkaan siskojani harjalla ja ratsastuspiiskalla, 

kuristan heitä hyppynarulla ja puren niin, että selkään jää hampaanjäljet, suljen heidät pimeään 

komeroon ja tönäisen kuralätäkköön, mutta mikään ei auta. Siskot vain ovat ja pysyvät. (RH, 57.) 

Kertoja eristäytyy ikätovereistaan ja päättää uhmakkaasti pysyä muun muassa kaukana 

”seurakuntatalosta ja profeetoista sekä kaikista muistakin uskovaisista ihmisistä” (RH, 117).  

Kateus ja viha perhettä kohtaan lisääntyvät, kun taloon saapuu amerikkalainen vaihto-oppilas Katie 

Holmes (amerikkalainen samanniminen näyttelijä Katie Holmes nousi pinnalle juuri 1990-luvun lopussa, 

aikana jota kirjassa eletään), johon äiti suhtautuu lämmöllä ja huumorilla, juuri sillä asenteella, jota 

kertoja toivoo itseään kohtaan. Viha purkautuu aluksi koulukiusaamiseen, kun kertoja valitsee 
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kohteekseen ”köyhän tytön” koulustaan, koska jollekin paha olo on kostettava; tai paremminkin, jollekin 

häpeä on siirrettävä. Ensin kiusaaminen on fyysistä väkivaltaa, mutta yltyy julmaksi nöyryytykseksi:  

Ja niinpä menemmekin köyhän tytön nuhjuiseen huoneeseen ja leikimme aasia ja aasinvartijaa. 

Köyhä tyttö saa olla aasi ja minä aasinvartija. jos aasi liikahtaakaan, saa hän rangaistuksen. Sillä välin, 

kun aasi istuu nurkassa häpeämässä tekojaan, aasinvartija tutkii tämän huoneen ja ottaa yhden 

hajukumin kotiin viemisiksi. Et ottaisi sitä, sanoo aasi hiljaisella äänellä, mutta vartijalla on omat 

etuoikeutensa. (RH, 154.)  

Äidilleen ja vaihto-oppilaalle kertoja ilmaisee vihansa yllättäen suoraan eikä tunnu häpeävän sanojaan, 

vaikka ne tuomitaankin. Kertoja lopettaa puhumisen äidilleen kokonaan, jotta hänen sanojansa ei voitaisi 

vääristellä, mikä saa äidin leimaamaan jälleen tyttären käytöksen ”kerta kaikkiaan erikoiseksi” (RH, 161). 

Kertoja sulkee hiljaisuudella itsensä näin perheestään ulkopuolelle, mutta myös kotiseudustaan, sillä hän 

alkaa haaveilla paosta. Rakkaudenhirviön pako alkaakin, sillä kertoja janoaa jonnekin kuulumista, omaa 

yhteisöään: ”Haluaisinkin ensin löytää joitain ihmisiä, joiden kanssa voisin pitää hauskaa ja tuntea olevani 

elossa. Haluaisin kuulua niiden ihmisten joukkoon ja olla niin onnellinen, etten koskaan kaipaisi pois” 

(RH, 166–167). Hän hakee taidelukioon Helsinkiin, mihin hän myös pääsee ja heittää entisen elämänsä, 

”muistonsa ja kotinsa”, myös ”itsensä” pois (RH, 171). Kertoja ikään kuin asettaa itsensä oman elämänsä 

ulkopuolelle aloittaen näennäisesti alusta, uutena itsenä. Tämä kuitenkin siirtää hänet myös väliaikaisesti 

kaikkien yhteisöjen ulkopuolelle.  

 

2.2.4. Ulkopuolisena kulttuurissa 

 

”Minusta tuntuu, että kaikilla ihmisillä on paikka maailmassa ja he kuuluvat jonnekin. Vain minä olen ilmassa 

leijuva paperiroska, joka lentää sinne, minne tuuli sitä kuljettaa.” (RH, 243.) 

Kertoja kokee sivullisuutta lapsesta asti ja hän tyytyy usein ulkopuolisen tarkkailijan asemaan. Tunne on 

vahva, mutta tulkintani mukaan se on seurausta lähinnä äidiltä saadun erikoisen tytön leimasta. Hänhän 

ei ole samanlainen kuin muut, miten siihen joukkoon voisi kuulua? Se tulee ilmi niin uskonnollisessa 

unessa, jossa Jumala katsoo, ettei hän ole ”joukkoon sopiva” (RH, 71) kuin kesäleirin ohjaajien 

palautteesta: ”Kotiini ilmoitetaan, että minulla on vaikeuksia sopeutua joukkoon ja toimia ohjeiden 

mukaan” (RH, 116). Kertoja vetäytyy sosiaalisista tilanteista, mutta hänet myös suljetaan ulos.  
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Ulkopuolisuus kotiseutuun konkretisoituu ensimmäisen kerran kohtauksessa, jossa kertoja ei halua 

osallistua puolukankeruupäivään ja yrittää tuloksetta masinoida koulutoverinsa mukaan kapinaan. Yksin 

hän kuitenkin menee metsän sijaan torille, ostaa tarvittavan määrän puolukoita ja toimittaa ne koululle. 

Koska keittäjä ei saa raivoltaan annettua rangaistusta teosta, kokee kertoja tämän auktoriteetin 

murentuvan: ”siitä hetkestä lähtien alan ajatella, että kotiseutuni asukkaat ovat typeryksiä, jotka 

kasvattavat uutta sukupolvea, josta on tuleva vielä typerämpi” (RH, 124). Kohtausta on mielenkiintoista 

pohtia häpeän tahmaisuuden kannalta: kertojalle on opetettu, että erikoisuus on hävettävää ja että hän 

on erikoinen tyttö, siis itsessään hävettävä. Tällaiseen häpeään on tarttunut kouluikään mennessä paljon 

vihaa, mutta myös itsekeskeisyyttä: ”Ja tiedän kyllä senkin, että keittäjä ja huumatut koulutoverini 

ajattelevat samalla tavalla kuin äitini, että siinäpä vasta erikoinen tyttö, pöyhkeä ja erikoinen, he 

miettivät. Mutta minä en välitä, ainakaan en ole yksi heistä.” (RH, 124.) Kertoja pystyy tulkintani mukaan 

irrottautumaan häpeästä, eriytymään ikätovereistaan ja kotiseudustaan sekä analysoimaan asemaansa. 

Luentani mukaan juuri nuoruudessa ja koulukokemuksissa kertojan oma identiteetti vahvistuu ja hän 

onnistuu hylkäämään äitinsä ja tämän odotukset, ainakin hetkellisesti: 

Tiedän, että äitini haaveilee sellaisesta, että aikuisena laulaisin kirkkokuorossa, pukeutuisin asiallisiin 

vaatteisiin ja eläisin tavallista elämää jonkun ohuthiuksisen miehen kanssa, joka tykkäisi käydä 

seurakuntatalolla. […] Mutta leirin jälkeen päätän, että aikoisin elää mahdollisimman kaukana 

seurakuntataloista ja profeetoista sekä kaikista muistakin uskovaisista ihmisistä. (RH, 117.)   

Helsinkiin muutettuaan kertoja ystävystyy Lauran kanssa ja kokee hetkellistä yhteenkuuluvuuden 

tunnetta, mutta alkaa myös välittömästi erottautua viiteryhmästään:  

Monia taidelukiolaisia tuntuu yhdistävän se, etteivät he ole löytäneet muutakaan paikkaa tässä 

maailmassa ja niinpä he ovat pelastautuneet lähiöiden ahtaasta ilmapiiristä tai maaseudun 

takapajuisista kylistä taidelukion käytäville muiden kummajaisten sekaan. […] Minä en halua olla 

mörkö enkä kummajainen, vaikka taidelukiossa olenkin. (RH, 191.) 

Eikö juuri kertoja itse ole pelastautunut maaseudun takapajuisesta kylästä? Äidin vaatimus olla tavallinen 

vaanii taustalla, kun hän voisi vihdoinkin olla ylpeydellä erilainen. Ehkä erikoisen tytön identiteetti 

pakottaa muuttumaan jälleen toiseksi verrattuna muihin. Sanojen ’mörkö’ ja ’kummajainen’ käyttö saa 

pohtimaan teoksen nimeä. Kertoja kuvaa itseään termillä ’hirviö’, joka itsessään on kauhistuttava, 

erilainen kuin muut, outo. Millä tavoin hänen oletettu outoutensa erottaa hänet muista? Kertoja 

kuitenkin vetäytyy jälleen ryhmästä jättäen ”kiusalliset” vanhojentanssit ja penkinpainajaiset väliin (RH, 

209). Useamman kerran hän seuraa sivusta ikäistensä pariutumisrituaaleja eikä inhonsa vuoksi ymmärrä: 
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”miksi ihmiset haluavat olla osana jotakin tuollaista?” (RH, 209), mikä saa kysymään, missä määrin 

kertoja valitsee ulkopuolisuuden ja sivullisen identiteetin? Kertojan ryhmästä erottautuminen on usein 

itsetietoista ja ylenkatsovaa. Hän tuntee itsensä paremmaksi ja kypsemmäksi. Ulkopuolisuuden tunne on 

myös vetäytymistä silloin, kun kyseessä on kertojan uupumus todellisuuden edessä tai pettymys. 

Taidekorkeakoulun dramaturgilinjalle päästessään hän kokee innostusta: ”Pian kuuluisin jonnekin ja 

olisin osa iloista porukkaa” (RH, 267). Koulu tuottaa kuitenkin nopeasti pettymyksen 

kilpailuhenkisyytensä ja toisaalta yhtenäiskulttuurinsa ansiosta:  

Taistelemme näyttelijöistä ja luokkahuoneista, joissa ohjauksia esitettäisiin. Vuoraamme kukin oman 

huoneemme mustilla jätesäkeillä ja istumme jätesäkkihuoneiden keskellä epäonnistumista peläten. … 

Täällä ei ole ruskeita villahameita, ei nutturoita eikä lampaan katsetta, mutta aivan samalla tavalla 

ovet ovat muulta maailmalta suljetut, ulkopuolella olijoita halveksitaan ja sen jälkeen puhutaan 

nöyryydestä. (RH, 272.)  

Rakkaudenhirviölle on tyypillistä, että kertoja etsii paikkaa, jossa voisi tuntea olevansa vapaa olemaan 

oma itsensä. Käy kuitenkin ilmi, että hän etsii iloa ja hyväksyntää ulkopuolelta eikä tunnu juuri 

kiinnittävän huomiota omiin tuntemuksiinsa ja haluihinsa. Kerta toisensa jälkeen hän pettyy ihmisiin 

ympärillään, jotka tuntuvat halveksuvan kaikkea, mikä on erilaista. Rakkaudenhirviön pako on osaltaan 

juuri tätä erilaisuuden tuottamaa häpeää, jota kertoja ei halua kohdata.  

Julia Kristevan teoksessaan Muukalaisia itsellemme kuvaamalle sivulliselle alkuperä on nimenomaan se, 

jota paetaan, oli se perhe tai kotimaa.  

Juuri ”alkuperälle” muukalainen ei anna ollenkaan sitä painoa, minkä yleinen ajattelutapa antaa. […] 

Tätä alkuperää – perhettä, verta, maata – muukalainen nimenomaan pakeni, ja vaikka se alituiseen 

vaivaa, rikastuttaa, kahlehtii, innostaa ja satuttaa häntä ja usein kaikkea samalla kertaa, hän on sen 

urhea ja murheellinen petturi. (Kristeva 1988/1992, 37.) 

Rakkaudenhirviössä pako suuntautuu ensin Lontooseen välivuodeksi töihin, Espanjaan au pairiksi, 

Berliiniin ja meren taakse Meksikoon. Aina häntä kalvaa kaipuu muualle, pääasiassa takaisin sinne mistä 

on lähtenyt. Kotimaan tavat vertautuvat muiden maiden tapoihin: ”Ihmistä, jota kotimaassani 

sanottaisiin kohteliaaksi, sanotaan täällä sulkeutuneeksi” (RH, 346), hän ajattelee Espanjassa ennen kuin 

alkaa huomata melankolian ja tutun haikeuden valtaavan mielensä: ”Katselen kaikkea kauempaa ja mitä 

tarkemmin katselen, sitä vieraammiksi asiat käyvät. Ulkopuolisuuden tunne luikertelee esiin oven alta ja 

ikkunoiden raoista.” (RH, 353.) Ulkopuolisuuden tunne on kuin äidin tumma pilvi, konkreettinen, 

havainnoitava asia, ei vain tunne. Se on pilven lailla väistämättä saapuva ja tahmainen seuralainen, josta 
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on sen saavuttua vaikea päästä eroon. ”En tiedä minne haluaisin mennä, mutta tämä kaikki on alkanut 

väsyttää minua. Kaipaan kotimaata. […] Mitä enemmän minä näitä ihmisiä katselen, sitä ulkopuolisempi 

olen.” (RH, 363.) 

 

2.3. Naiseus ja seksuaalisuus – lehmänaisen motiivi 

 

Kyllä yksinkin voi elää, sanoo äitini toisinaan. Meidän täytyy vain hyväksyä, että joidenkin naisten 

kohtalo on jäädä yksin, hän sanoo hurskaalla äänellä, mutta tiedän, ettei hän tarkoita sitä oikeasti. 

(RH, 60.) 

Yksin jäävä nainen on romaanissa kauhukuva, jonka ensimmäisenä ilmenemismuotona on kertojan äidin 

yksinasuva, kissoja omistava ystävä, myöhemmin lehmämäinen hahmo. Äidin ystävä kiehtoo kertojaa ja 

ilmestyy jopa tämän uniin. Kiinnostus liittynee erikoisen tytön identiteettiin, sillä kertojan on uhattu 

jäävän yksin. Yksinäistä naista ajatellessaan, hän ajatteleekin sen olevan hänen tuleva kohtalonsa. (RH, 

67.) Naiseus, sukupuoli ja seksuaalisuus tiivistyvät teoksessa lehmänaisessa; tuossa hahmossa tulevat 

yhteen sekä häpeä kehosta ja sukupuolesta että ulkopuolisuuden kokemus seksuaalisuudesta ja 

vertaisista. 

Kertoja itse kokee ajatuksen sukupuolesta vastenmielisenä jo nuorena. Yläasteella hän alkaa tulla 

paremmin tietoiseksi sukupuolestaan, ja biologian tunnilla esitellyt sukuelinten kuvat saavat itseinhon 

syttymään:  

Kammottava aavistus siitä, että kohtalo on määrännyt minut osaksi jotakin sukupuolta, 

inhottaa minua syvästi. Haluaisin oksentaa ja oksentaa niin kauan, että kohtalo poistuisi 

ruumiistani ja voisin olla jälleen neutraali. Haluaisin hakata ruumiini irti itsestäni ja polttaa 

sen nuotiossa. En haluaisi olla mies enkä nainen enkä mikään muukaan, mikä liittyy 

kaikkeen siihen likaiseen ja pahaan, joka sai Aatamin ja Eevankin häpeämään ja 

peittämään ruumiinsa. (RH, 156.) 

Kokemus ja sen kielellistäminen on mahdollista tulkita vastareaktioksi perheessä opittua naisen asemaa 

kohtaan, mutta myös merkiksi siitä, että kertoja liittää häpeän äitiinsä ja naiseuteen, ja toisaalta kokee 

ulkopuolisuutta kulttuurin perinteisestä naiskuvasta. J. Brooks Bouson (2009, 3) argumentoi naisen 

kokeman häpeän liittyvän usein nimenomaan naiselliseen ruumiiseen, joka voidaan puolestaan 

yhteiskunnallisessa keskustelussa liittää edelleen hallitsemattomiin himoihin, likaiseen ja häpeälliseen. 
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Rakkaudenhirviössä käsitellään lihavuutta ja ylensyöntiä äidin työn kautta; ravintoterapeuttina tämän 

tavoitteena on “laihduttaa kaikki Itä-Suomen asukkaat laihoiksi jälleen” (RH, 36). Syöminen muodostuu 

kertojalle keinoksi turruttaa häpeän tunteita.  

Kertojan viha kohdistuu myös muihin tyttöihin ja naisiin. Hän havainnoi vaarinsa hautajaisissa naisten ja 

miesten joukkoja, mutta kiinnittää erityistä huomiota naisiin, jotka moittivat miehiään, mutta ovat 

samalla ylpeitä, etteivät ole yksin. He imettävät vauvojaan julkisesti ja puhuvat hiljaa, ”koska muuten 

joku saattaisi kuulla, mitä heillä on asiaa, ja sitten he saisivat taas hävetä silmät päästään. Naisissa on 

jotakin vastenmielistä, minä mietin. Aivan kuin he haluaisivat vapaaehtoisesti olla vajaaälyisiä.” (RH, 

140.) Myöhemmin hän myös seuraa ulkopuolisena juhlissa, kuinka tytöt juovat makeaa siideriä ja 

kaulailevat poikia. ”Pian heistä on tuleva ylipainoisia kotiäitejä, jotka työntävät lastenvaunuja tässä 

kuolleessa kylässä aina elämänsä loppuun asti” (RH, 163).  

Seksuaalisuus näyttäytyy Rakkaudenhirviössä pelottavassa valossa. Lapsena kertoja katsoo ystävänsä 

kanssa kaverinsa isän pornoelokuvan, joka on kuvauksensa puolesta groteskin väkivaltainen elokuva; 

elokuvassa tapetaan lopulta naisnäyttelijä. Nähdessään joukon sotilaita tyttöystävineen, hän saa 

tunteen, että ”sotilaissa, heidän tyttöystävissään, puhelinkopeissa ja tupakanhajussa tuntuu olevan 

jotain likaista ja pahaa, jotain jonka kanssa en haluaisi olla tekemisissä” (RH, 133). Lukiossa ystävien 

poikaystävät kirvoittavat seuraavan pohdinnan: ”[…] minun mielestäni pojissa ja miehissä on jotain 

inhottavaa. […] En tiedä, mistä miesten kanssa kuuluu puhua ja sanat takertuvat kurkkuuni, tai sanon 

jotain väärää ja minua alkaa hävettää ja haluaisin vain juosta pois paikalta.” (RH, 202–203.) Lapsesta 

saakka kertojalle on kerrottu hänen jäävän yksin, mutta toisaalta annettu mielikuva yksinäisestä naisesta, 

jollaiseksi hän vaistomaisesti ei halua tulla.  

 

2.3.1 Lehmänaisen hahmo 

 

Lehmänaisella tai lehmämäisellä hahmolla on Rakkaudenhirviössä mielenkiintoinen rooli. Mekkoon 

pukeutunut ihmisen hahmo koristaa lehmänpäisenä myös teoksen kantta. Lehmä eläimenä on kertojalle 

mieluinen ja läheinen: ”Ne antavat minun tehdä mitä huvittaa, eivätkä tuomitse minua mistään. Vaikka 

olisi kuinka erikoinen ihminen tahansa, haluaisivat lehmät silti syödä heinää kädestäni ja juoda sinisestä 

kupista vettä.” (RH, 97.) Kertojan elämässä lehmä on mummon ja toisinaan isän lisäksi ainoa, joka 

hyväksyy tämän sellaisena kuin hän on eikä vaadi häneltä mitään. Lehmänainen esiintyy ensimmäisen 
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kerran kertojan lapsuudessa, kun tämä todistaa lehmän teuraalle vientiä (RH, 98–100). Teurastamon 

miehet huutavat ja lyövät lehmää. Kertojan seuratessa tilannetta kauhusta mykkänä, muuttuu lehmä 

tämän silmissä äidin säälittäväksi ystäväksi ruskeine hameineen ja silmälaseineen. Lopulta lehmänainen 

teurastetaan kertojan silmien edessä ja tämä näkee, kuinka lehmänaisen sielu astuu ruumiista ulos ja 

kohoaa ilmaan: 

Katson lehmää tarkemmin ja yhtäkkiä se näyttää aivan äitini kaverilta. […] Lehmänainen puristaa 

käsilaukkua. Sitten käsilaukku lentää maahan ja kaikki tavarat putoavat mutaan. Nöyhtäiset 

nenäliinat, pieni muovikampa ja kokonainen tuhannen palan palapeli tallautuvat miesten jalkoihin. 

Lehmänainen näyttää anovan armoa. […] Mies ampuu lehmänaista kojeella päähän. […] Lehmänainen 

nostetaan roikkumaan jaloista ilmaan, vaikka sillä on vielä sorkkakengät jalassaan ja ruskea villahame 

päällään. […] Näen, miten lehmänaisen sielu astuu ulos verisestä ruumiista. Se ottaa pudonneen 

käsilaukun maasta ja sukii tukkaansa siistimmäksi. (RH, 99.)    

Kohtaus on vahvasti transgressiivinen. Lehmä, mutta samalla symbolisesti feminiininen hahmo 

hameessaan, teurastetaan. Se ei kuitenkaan hyväksy elävänä sieluna kohtaloaan vaan astuu ruumiistaan 

ulos ja konkreettisesti tarttuu käytännölliseen mutta epäseksikkääseen naiseuteen käsilaukkuineen, 

nenäliinoineen ja palapeleineen (RH, 99). Kertoja aavistaa erikoisella näyllä olevan jotain tekemistä oman 

yksinäisen naisen kohtalonsa kanssa. Hän on sisäistänyt kotoa opittuna jäävänsä yksin, mutta on 

mielenkiintoista, miten kertojan mielessä lehmämäisyys liittyy tietynlaiseen naiseuteen: yksinäiseen, 

mutta jollain tavalla arvokkaaseen ja ennen kaikkea omaan. Lehmän teurastustilanteessa lehmänainen 

erkanee sieluna fyysisestä ruumistaan ja säilyttää arvokkuutensa ja omanarvontuntonsa. Myös 

kertojansa kaksoisolentona lehmä on jotain, mihin muut eivät katseillaan pääse. 

Lehmä on pitkään ollut käytössä yleis- ja nuorisokielessä sukupuolittuneena haukkumasanana. 

Kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan lehmä halventavassa merkityksessään ”typeränä tai 

ärsyttävänä naisena”. Monen kielitajussa se myös yhdistyy naisen ulkonäköön tai kävelytyyliin. Sana ei 

ole haukkumasanana erityisen seksualisoitunut, vaikka onkin sukupuolittunut, mikä saakin 

Rakkaudenhirviön tapauksessa miettimään, onko lehmä kertojalle eläimenä ja naisen kuvana 

epäseksuaalinen, huomaamaton ja epähaluttava. Lehmä edustaa myös tietynlaista tavallisuutta, 

rauhallisuutta, laumasieluisuutta eli kaikkea sitä, mihin kertojaa on kasvatuksella kannustettu.  

Peilistä kertoja näkee lehmähahmon kokeillessaan meikkaamista, ”naiseksi naamioitumista” (RH, 136), 

ensi kertaa vanhemman serkkunsa opastuksella. Kertojan meikkaaminen saa pohtimaan naisena 

olemista: ”Tajuan elämän kylmät tosiasiat. Jotkut syntyvät kauniiksi ja toiset rumiksi. Kaikki rakastavat 
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kauniita naisia. Kauniit naiset ovat hyviä, toisin kuin rumat, rumat ovat inhottavia ja pahoja.” (mt., 136). 

Itseään kertoja pitää rumana, sillä meikki tuntuu vale-asulta, yksinäisen naisen kohtalo odottaa ja peilistä 

katsoo yhtäkkiä lehmä, joka ”on yrittänyt muuntautua joksikin muuksi, mutta turhaan”. Tulkitsen, että 

yksinäisen naisen identiteetti on vallannut kertojan mielen jo varhain.   

Aikuisena kertoja on Espanjassa au pairina ja hämmentyy kulttuurissa, jossa naisen oletetaan 

pukeutuvan upeasti ja huomiota herättävästi. Kertojan havainto pakottaa urheilemaan; eihän hän ”halua 

olla lihava lehmä, vaan laiha ja ihana nainen” (RH, 295). Vaatekaupan sovituskopissa lehmäidentifikaatio 

palaa: “Vilkaisen peiliin ja huomaan, että lehmä katselee minua jälleen sen syvyyksistä. Lehmä ei sano 

mitään. Se näyttää vai säälittävältä ja eksyneeltä. […] Minua inhottaa. Lehmällä ei ole mitään oikeutta 

tulla pilaamaan elämääni täällä.” (RH, 312.) Lehmänainen on toisaalta epähaluttava ja vastenmielinen 

hahmo, ja toisaalta se on kertojan syvintä minää; se, joka hänen ei anneta olla ja jota hän on oppinut 

pitämään rumana. Espanjassa kertoja selvästi pakenee lehmähahmoa, joka pyrkii kaikkialla esiin. 

“Kävelen tieheni ja lehmän sorkat kopisevat pitkin jalkakäytävän reunoja” (RH, 312). Espanjattarien 

mallia mukaillen kertoja laittautuu, pukeutuu näyttävästi ja meikkaa:  

Katselen lopputulosta sameasta peilistä ja näytän melko erilaiselta, aivan kuin olisin jälleen 

pukeutunut valeasuun, jonka alta lehmä näkyy kuitenkin. Lehmä ei osaa seisoa korkokengillä, 

kävelemisestä puhumattakaan, se vain huojuu sinne tänne. Se haluaisi istua sängyn reunalla 

kulahtanut collegepaita yllään aina maailman loppuun saakka. Se haluaisi hautautua unohdukseen ja 

itseinhoon. (RH, 313–314.)  

Hän kuitenkin lähtee asussaan yökerhoon, jossa hän tekee havaintoja muista naisista “broilereina”, joita 

miehet himoitsevat: “Miehet tanssivat broilereiden kanssa soidintanssin ja sitten he raahaavat aterian 

tiehensä raadellakseen lihan omassa rauhassaan sitä kenenkään kanssa jakamatta” (RH, 315). Hän seisoo 

tanssilattian reunalla yksin ja katsoessaan lasinsa pohjaa, näkee siellä yksinäisen naudan. “Nautaparka, 

se on pelokas ja toiveikas. Se toivoo, että joku katsoisi sitä ja ihailisi sitä, mutta samalla se toivoo 

olevansa näkymätön. Se haluaisi piiloutua, hävitä maan päältä kokonaan.” Hän kuitenkin tapaa 

yökerhossa joukon miehiä, jotka tarjoavat juomia ja epämääräistä jauhetta, jonka myötä illan kulku 

muuttuu fantasianomaiseksi: kertoja lentää “tähtiin ja vielä kauemmas”, kohtaa Jumalan, jonka tiluksilla 

lehmät katsovat häntä, ja ajattelee: “Täällä olen kotona, tänne minä kuulun […] täällä olen onnellinen.” 

(RH, 315–316.) Paratiisista hän kuitenkin joutuu itse paholaisen kyytiin, joka ajaa hänet kolkon huminan 

läpi kylmän talon lattialle kiiluvasilmäisen miehen saaliiksi:  
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Lehmä horjahtelee lattialla ja jauhaa vaaleanpunaista purkkaa, joka on unohtunut sen suuhun. Mies 

katselee lehmää ja polttelee tupakkaa. Lehmä haluaisi jo kotiin, se ei haluaisi olla enää tuon 

pelottavan miehen seurassa. Minä menen nyt, sanoo lehmä ja yrittää tavoitella ovea, mutta mies ei 

halua päästää lehmää lähtemään. [….] Hän ottaa lehmän kiinni ja painaa sen seinää vasten. Lehmä 

yrittää paeta, se riuhtoo itsensä irti, mutta törmää päin ikkunaa. […] Mies repii lehmän raajat irti, hän 

hakkaa lehmän palasiksi ja leikkaa ruhon kahtia. Lehmän sieraimesta valuu verivana, joka imeytyy 

sementtilattiaan. Lopulta mies syö lehmän. (RH, 317–318.) 

Seuraavana aamuna kertoja herää henkiin kaatopaikan edustalta, seisoo “muiden jätteiden seassa” ja 

kerää luunsa liimatakseen kaiken taas kasaan. Hän kävelee eksyneenä etsien metroa ja “töihin menevät 

ihmiset katsovat minua sellaisella tavalla, kuin nyt likaista huoraa katsotaan.” (RH, 318–319.) Lukijalle 

syntyy mielikuva, että kertoja on huumattu yökerhossa, raiskattu mahdollisesti väkivaltaisesti ja hylätty 

tämän jälkeen ulos. Hän pitää kuitenkin tapausta omana syynään, mitäs ei osaa elää oikein, ja ajautuu 

ahmimaan ruokaa. Kertoja pyrki pitämään kiinni itsestään ja persoonastaan lehmähahmossaan, ja 

tulkitsen lehmän kohtaaman brutaalin väkivallan ja syönnin johtavan identiteetin hetkelliseen 

katoamiseen ja keholliseen häpeään. Kohtaus muistuttaa lapsuuden teurastuskohtausta, jota aiemmin 

kuvailin, mutta sillä erotuksella, että lehmän sielu ei erkanekaan ruumiista arvokkaasti, vaan mies hakkaa 

koko lehmän palasiksi ja syö sen. 

Susan Bordo kuvailee teoksessaan Unbearable Weight (1993, 3, 5) länsimaisen kulttuurin käsitystä 

ruumis/mieli-dualismista, jossa mies liitetään mieleen ja nainen ruumiiseen. Väistämättä tällöin 

ruumiista tulee, kuten Bordo kuvailee, eläimellinen ja halua ilmentävä ”sielun vankila”3. Lehmä on 

ristiriitaisella tavalla kertojan sielun kuva ja suojakuori, joka piilottaa kertojan todellisen vartalon, sen 

halut ja pyrkimyksen olla seksuaalinen ja haluttu. Koska kertojaa on opetettu häpeämään vartaloaan, 

huomion herättämistä ja halun kohteena olemista, on epäseksuaalinen lehmän hahmo omiaan 

suojelemaan häntä häpeältä.  

Sisarensa häissä kertoja ”tarkastelee itseään ulkopuolelta” ja havainnoi olevansa ”yksinäinen nainen 

juhlapaikan nurkkapöydässä”, jolloin hän myös huomaa lehmähahmon palanneen peilikuvakseen (RH, 

406). Ei liene sattumaa, että lehmä palaa, kun kertoja on kuullut naimisiin menneeltä siskoltaan 

lohdutuksen ”kyllä sinuakin varmasti vielä onnistaa”. Lehmänaisella on peilissä ryppyinen puku, 

pureskellut kynnet, surulliset silmät ja levinneet meikit. Pahinta on, että lehmän päälle laskeutuu 

 
3 The body as animal, as appetite, as deceiver, as prison of the souls and confounder of its projects: these are common 
images within Western philosophy. 
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leijumaan äidiltä tuttu, mutta kertojalle itselleen vielä vieras tumma pilvi. Tämä peilistä todistettu, 

jonkinlainen alennustila, saa kertojan lopulta aloittamaan kirjoittamisen. (RH, 406–407.) 

 

2.3.2 Ruumiillisuus 

 

Ruumiillisuus näkyy teoksessa myös suhteessa ruokaan: äidin työ ravintoterapeuttina näkyy kotona 

herkkujen puuttumisena, johon kertoja reagoi ahmimalla niitä aina tilaisuuden saadessaan. Kun kertoja 

muuttanut Helsinkiin lukioikäisenä, ahmiminen tunteiden käsittelyn välineenä korostuu uuden vapauden 

myötä: ”Ahdan kakkua suuhuni. Kerma ja sokeri luovat lohdullisen tunnelman. Ahmin niin kauan, että 

tulee aivan hiljaista.” (RH, 177.) Myöhemmin tuntiessaan ulkopuolisuutta Lontoossa, hän päätyy 

jäätelöbaariin: ”Sitten syön niin paljon kuin jaksan. Kaadan pehmistä ja suklaarakeita suuhuni ja pyyhin 

kyyneleitä, jotka valuvat valtoimenaan.” (RH, 226.) Myöhemmin Helsinkiin palattuaan kertoja tuntee 

olonsa torjutuksi parhaan ystävänsä toimesta ja lamaantuu yhteisen asunnon sohvalle syömään: ”Minä 

istun sohvalla ja kauhon suuhuni pullapitkoja, lihapiirakoita ja jäätelölitroja. Inhoan itseäni ja haluaisin 

hävitä maapallolta, mutta siitä huolimatta jatkan surkeaa elämääni pullapitkon ja nahkasohvan välissä.” 

(RH, 263.)  

Vaikka kertojaa ei teoksessa diagnosoida kliinisesti, on hänen käyttäytymisessään havaittavissa 

ahmintahäiriön (BED eli Binge Eating Disorder) piirteitä. Häpeän tunne liittyy kyseiseen syömishäiriöön 

erottamattomasti: se voi toimia sekä ahmimisen laukaisijana tai sitä ylläpitävänä voimana. Tutkimusten 

mukaan häiriöön liittyy häpeää sekä omasta toiminnasta että kehosta, mutta myös kokonaisvaltaista 

häpeän ja huonommuuden tunnetta omasta itsestä. On argumentoitu, että ahmiminen rauhoittaisi ja 

turruttaisi näitä negatiivisia tunteita. Etäiset tai painoa kommentoineet vanhemmat, Rakkaudenhirviössä 

äiti, ovat tyypillisiä häiriöön sairastuneille.  (O’Loghlen & Grant & Galligan 2021). Kaikki romaanin 

ahmimiseen liittyvät kohtaukset ovat tilanteita, joissa ahmimisen tavoite on turva ja hiljaisuus, pako 

ahdistavista tunteista:  

Tuntuu aika yksinäiseltä täällä, minä kirjoitan. Eivätkä sanat kuulosta miltään verrattuna siihen, miltä 

oikeasti tuntuu. Syön suklaakakkua, sitruunakakkua, kermakakkua, muffinsseja, hillomunkkeja, 

laskiaispullia, vohveleita, omenapiirakkaa, mustikkapiirakkaa, jäätelöä, vanukasta, pirtelöä ja 

kermaleivoksia. Tätini katselee minua. On se hyvä, kun ruoka maistuu, sanoo tätini. Mmm, minä 

mumisen suu täynnä kermaa ja sokeria. Sitten menen huoneeseeni, istun päiväpeitolla ja inhoan 

peilikuvaani. (RH, 195.)  
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On mielenkiintoista pohtia, onko laihduttamiseen ja terveelliseen syömiseen kannustava äiti syynä 

siihen, että kertojalle kehittyy ruokaan liittyvä tunteidenhallintakeino. Epäilemättä se on myös vapauden 

merkki ja kapinaa äitiä kohtaan kertojan muuttaessa äidin vaikutuspiiristä Helsinkiin.  

Susan Bordo (1993, 126) argumentoi naisten yksin syömisen olevan usein hoitoa epätoivolle, tyhjyyden 

tunteelle ja yksinäisyydelle. Ruoka koetaan ainoana turvana. Näkemys on kärjistetty, mutta 

lohtusyöminen terminä liitetään usein nimenomaan naiselliseen tunteiden käsittelyyn.  

Rakkaudenhirviössä häpeää kuvataan äitiä vaivaavan tumman pilven ja kertojaa itseään seuraavan 

lehmänaisen hahmon motiiveilla. Erikoisuus, suomalaisuus ja naiseus ovat romaanin motiivirakennetta 

tukevia tekijöitä, jotka toimivat teoksessa häpeän alkulähteinä. Koska kertojan kaksoisolentona toimii 

lehmänainen, jossa yhdistyvät häpeät naiseudesta, erikoisuudesta ja ruumiillisuudesta, on sen rooli 

kertojan ulkopuolisessa identiteetissä suuri. Äitiä seuraavaa tummaa pilveä kertoja vertaa omaan 

ulkopuolisuuden tunteeseensa, joka seuraa häntä maasta ja paikasta toiseen. Onko äidissä ja kertojassa 

kuitenkin jotain samaa: voisiko olla, että äidin ankarat kasvatusmetodit ovatkin olleet yritys suojella 

tytärtä tummalta pilveltä, ulkopuolisuudelta, jota nimenomaan erikoisuus aiheuttaa?  

Paneudun seuraavassa analyysiluvussa Sivuhenkilöön. Tavoitteenani on löytää romaanista ne motiivit, 

joilla ulkopuolisuuden ja sivullisuuden teema rakentuu, ja verrata niitä Rakkaudenhirviön vastaaviin. 
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3. HÄPEÄ JA ULKOPUOLISUUS SIVUHENKILÖSSÄ 

 

Sivuhenkilö on romaanina Rakkaudenhirviötä autofiktiivisempi sen kerratessa minä-muotoisen 

kirjailijakertojan elämää vuoden esikoiskirjan julkaisun jälkeen. Esikoisteosta ei nimetä, mutta sekä sen 

sisältöä että sen saamaa vastaanottoa kommentoidaan tunnistettavasti. Näenkin Sivuhenkilön 

kiinnostavuuden analyysissani ennen kaikkea intertekstuaalisesta näkökulmasta. Rakkaudenhirviö 

päättyy teoksen nimeämiseen: ”Ja niin minä tartun kynään ja alan kirjoittaa. Kirjoitan ja kirjoitan tätä 

tarinaa. Miksi piti mennä niin kauaksi? mietin ja kirjoitan aina vaan, kunnes tulen tähän. Tässä lopetan. 

Annan kirjoitukselle nimen, Rakkaudenhirviö.” (RH, 438.) Häpeämään kasvatettu, ulkopuoliseksi kasvanut 

kertoja päästää tarinan elämään omaa elämäänsä, mutta palaa Sivuhenkilössä kertomaan siitä, miten 

tarina ymmärrettiin ja otettiin vastaan.   

Temaattinen tutkimus voidaan jakaa kahteen lähestymistapaan: syntagmaattiseen, jossa teema rakentuu 

yhden teoksen sisällä pienemmistä merkityskomponenteista, ja paradigmaattiseen, jossa painotetaan 

tekstienvälisyyttä ja teeman kehittymistä teosten välillä (Suomela 2003, 153). Paradigmaattisen 

tutkimuksen ja intertekstuaalisen tutkimuksen raja on Suomelan mukaan häilyvä, ja itse puhun 

tutkielmassani Turusen teosten intertekstuaalisista suhteista. Intertektuaalisuuden varsinaisen 

tutkimuksen katsotaan käynnistyneen Julia Kristevan 1969 kirjoittamasta esseestä Mihail Bahtinista 

(Makkonen 1991, 18; myös esim. Allen 2000, 3), jossa esitellään Bahtinin ajatus kirjallisesta sanasta 

”tekstuaalisten pintojen kohtauspaikkana”. Menachem Brinker (1993, 23) puolestaan kirjoittaa teeman 

näkemisen tekstien kohtauspaikkana auttavan teosten tulkinnassa, sillä se luo tulkinnalle kontekstin. 

Sivuhenkilö ilmaisee jo nimessään vihjeen teoksen teemasta ja analysoinkin, millaisten motiivien avulla 

teos ilmentää sivullisuutta, mutta myös häpeää. Aiemman luvun analyysini Rakkaudenhirviöstä edustaa 

syntagmaattista tutkimusta, mutta Sivuhenkilöä pyrin tulkitsemaan myös suhteessa Rakkaudenhirviöön. 

 

3.1. Ulkopuolisena normiyhteiskunnassa  

 

Koska Sivuhenkilö on takakansikuvauksensa mukaan ”romaani yhdestä vuodesta kirjoittajansa elämässä”, 

johdattaa se lukemaan romaania ensin taiteilijakuvauksena, jonkinlaisena taiteilijan elämän 

vuodenkiertona. Syvemmällä luennalla romaanista piirtyy kuitenkin kuva kertojansa – lähes 40-vuotiaan, 

yksin elävän naisen – paikasta maailmassa, jossa sisarukset ja ystävät ympärillä hankkivat lapsia, 
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perustavat perheitä ja toteuttavat sisustusunelmiaan. Taiteilijuus ja esikoiskirjan tuoma uusi elämänvaihe 

ovat temaattisesti tärkeitä, mutta nekin vahvistavat osaltaan kertojan sivullista asemaa.  

Kertoja tiedostaa isänsä toiveet vakituisesta virasta, mutta ymmärtää koko ajan, että on ikään kuin 

ulkopuolinen normiodotusten mukaisesta yhteiskunnasta, jossa elämään kuuluvat parisuhde, lapset, 

omistusasunto ja vakituinen työ. ”Kai isäni halusi, että minäkin olisin aikuinen edes jollain tavalla” (SH, 7), 

kertoja pohtii isänsä ostettua tälle asunnon Helsingin Ullanlinnasta vanhasta talosta. ”Isäparka, hän 

odottaa, että jonain päivänä saisin vakituisen työn ja alkaisin kartuttaa omaisuutta. Milloin olet ajatellut 

virkaa hakea? kyselee isäni toisinaan, vaikka olen yrittänyt selittää hänelle, ettei mitään virkoja ole enää 

olemassakaan, että en tunne ketään, jolla olisi vakituinen työpaikka.” (SH, 11.) Romaanin päähenkilö 

toisaalta ymmärtää saamansa taidekoulutuksen antaman vapauden ja epävarmuuden, mutta kokee 

valinnoistaan myös hämmennystä ja häpeää: ”Olen yhä lapsi, minä mietin. […] Minusta ei koskaan tullut 

aikuista sillä tavalla kuin joistain ihmisistä tuli. En perustanut perhettä, en hankkinut omaa elämää, en 

osannut sellaista. Jäin puoliväliin.” (SH, 36.) On selvää, että kertoja on omaksunut aikuisuudesta osin 

yhteiskunnan tarjoaman mallin, jossa omistaminen, oma perhe ja työ ovat avainasemassa. Aikuistumiseen 

liitetty itsenäistyminen on kertojalla alkanut tämän muuttaessa omilleen jo varhain, mutta taloudellista 

riippumattomuutta vanhemmistaan hän ei ole saavuttanut, ei ennen kuin voittaa kirjallisuuspalkinnon 

Sivuhenkilön lopussa.   

 

3.1.1. Lapsettomuus motiivina 

 

”He ovat äitejä, minä en. En voi olla ajattelematta, että olen jonkinlainen hylkiö, epäonnistuja.” 

(SH, 95.) 

Lapsettomuus on Sivuhenkilössä toistuva motiivi, joka tulee esiin niin kertojan yksinäisissä pohdinnoissa 

kuin sosiaalisissa tilanteissa, joissa lapsia on läsnä. Vaikka kertoja suhtautuu ystäviensä ja sisarustensa 

lapsiin ystävällisesti, hän ei voi välttää ulkopuolisuuden kokemuksia, sillä hänestä tuntuu kuin lapsen 

saaminen olisi jonkinlainen maaginen, hänet ikätovereista erottava tekijä. ”Minulla ei ole puolisoa, ei 

tilavaa perheautoa eikä edes sohvaa, mutta mikään sellainen ei ole niin kovin vakavaa. Se, ettei minulla 

ole lasta, on paljon vakavampaa. Se on jotain, joka erottaa meidät toisistamme.” (SH, 102.) 

Omissa pohdinnoissaan kertoja myös tiedostaa, ettei lasten hankinta ole häntä varten ja perustelee 

lapsettomuuttaan itselleen: ”Perhe vaikuttaa olevan ainut keino pelastautua yksinäisyydeltä. […] Mutta 
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jos ei oikein siedä melua, jos ei halua omistaa elämäänsä toisten hoitamiselle? Mitä silloin kuuluu tehdä? 

Minne silloin kuuluu mennä?” (SH, 124.) Kertoja ei ole varma, haluaako lapsia vai ei, tai haluaako 

parisuhdetta. Ulkopuoliset odotukset, elämänvalintojen aiheuttama ”ajautuminen” ja keskeneräisyyden 

tunne elämässä estävät kertojaa tekemästä valintaa, jonka takana voisi seistä.  

Suomi on maana melko liberaali ja sekulaarinen, eikä lapsettomuus ole tavatonta. Tilastokeskuksen 

vuoden 2020 tilaston mukaan lapsettomuus 40-44-vuotiailla naisilla on kasvanut vuosina 2000-2019 1,5 

prosenttia. Kaupunkialueella asuvista 40-44-vuotiaista naisista lapsettomia oli noin 21 prosenttia. Ei-

liitossa asuvilla osuus kasvaa jo 37 prosenttiin4. Kumppanin puute lienee suurin syy sille, että lasta ei 

hankita. Michaela Kreyenfeldin ja Dirk Konietzkan toimittamassa teoksessa Childlessness in Europe: 

Context, Causes and Consequences (2017) todetaan Suomea käsittelevässä luvussa, että vapaaehtoinen 

lapsettomuus hedelmällisen iän ohittaneilla on vain noin 3 prosenttia (Kreyenfeld & Konietzka 2017, 153). 

Oletan, että luku on viiden vuoden aikana hieman noussut, mutta vaikuttaa silti siltä, että tahaton 

ajautuminen lapsettomuuteen on huomattavasti yleisempää kuin valinta. Saara Turunen sivuaa aihetta 

Image-lehden haastattelussa:  

Siksikö Sivuhenkilön päähenkilö on päättänyt olla yksin – koska ymmärtää patriarkaatin rakenteet ja 

haluaa taistella vastaan? ”Varmaan se haluaisi ajatella niin, mutta oikeasti se on vaan varmaan 

ajautunut siihen tilanteeseen.” (Saarikoski 2018.)  

Toki kertoja myös kyseenalaistaa normien asettamat oletukset kysymällä ”Voisiko olla mahdollista, että 

eläisi kuitenkin ihmisarvoista elämää, vailla hirvittävää alakuloa, joka kumpuaa siitä oletuksesta, että 

jokaisella itseään kunnioittavalla ihmisellä on puoliso ja mielellään myös lapsia?” (SH, 89). Pohdinta 

paljastaa kuitenkin enemmän kertojasta kuin yhteiskunnasta. Miksi tämä kokee, ettei yksin elävän naisen 

elämä ole ihmisarvoista? Mistä kumpuaa tunne, että hän on ”vain sivuhenkilö, sellainen, joka seuraa 

vierestä oman elämänsä tapahtumia” (SH, 222)? Eikö itsensä kunnioitus lähde omien arvojen mukaisen 

elämän elämisestä? Sivuhenkilön kertoja suostuu usein tekoihin, tapahtumiin ja menoihin, joihin ei itse 

haluaisi, koska kokee ettei voi kieltäytyä, mutta jatkuva ristiriita herättää myös kysymyksiä: ”Ajattelen, 

etten tiedä kenen elämää oikeastaan elän, miten olen päätynyt tähän ja oliko minulla vaihtoehtoja” (SH, 

147).  

Ulkopuolisuus on Sivuhenkilössä sekä jättäytymistä ulkopuolelle että sinne työntämistä, aivan kuten 

Rakkaudenhirviössä. Esimerkiksi ystävänsä vauvajuhlassa kertoja harmistuu, kun joukossa ehdotetaan, 

 
4 https://stat.fi/til/vaerak/2019/01/vaerak_2019_01_2020-10-23_tie_001_fi.html 
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ettei lapsettomien läsnä ollessa puhuttaisi vauvojenhoidosta: ”Minua harmittaa sellainen, että puolestani 

tehdään oletuksia siitä, mikä minua kiinnostaisi ja mikä ei. […] Tuntuu, että tulen suljetuksi jonkin yhteisen 

ulkopuolelle.” (SH, 91.) Päähenkilöä myös kohdellaan vanhempien osalta toisin kuin sisaruksia, mikä lienee 

omiaan aiheuttamaan tunteen siitä, ettei ole itsenäistynyt tai kasvanut aikuiseksi: ”Äitini soittaa. Hän 

pyytää, että hakisin veljeni asunnolta rannekellon, jonka äitini oli sinne unohtanut. Sinulla kun ei ole 

mitään tekemistä, hän sanoo. […] En voi sanoa, että en nyt ehdi kun lapsi huutaa. Tiedän, että jos en mene, 

äiti loukkaantuu.” (SH, 125.)  

Motiivina lapset ja lapsettomuus ovat teoksessa selvästi rakentamassa ulkopuolisuuden teemaa, sillä ne 

aiheuttavat konkreettista ulkopuolisuutta esimerkiksi vauvajuhlissa, joissa kertoja ei pysty osallistumaan 

keskusteluun vauvanhoidosta, mutta myös sivullisuuden tunnetta ystävä- ja perhepiirissä. Jälleen kertojaa 

myös työnnetään ulkopuolelle, kun hänen puolestaan tehdään olettamia. Näistä paljastavin on äidin 

tahattoman epäkunnioittava lausahdus ”sinulla kun ei ole mitään tekemistä” (RH, 125), jossa annetaan 

ymmärtää, ettei lapsettoman elämässä ole sellaista sisältöä, joka pitäisi hänet kiireisenä. Ainakin 

lapsettoman elämän tapahtumat voidaan sivuuttaa, kuten äiti puhelussaan tekee.  

 

3.1.2. Yksinäisen naisen motiivi 

 

Jo Rakkaudenhirviössä esiin tullut yksinäisen naisen hahmo toistuu motiivina myös Sivuhenkilössä, jossa 

kertoja toteaa taiteilijuuttaan pohtiessaan, että ”niin kauan kuin muistan olen yrittänyt vältellä yksinäisen 

naisen kohtaloa, mutta mitä enemmän olen vältellyt, sitä enemmän minusta on tuntunut, että kohtalo on 

valinnut minut” (SH, 17). Yksinäisen naisen kohtalo kuvataan osin samoin kuin lapsettomuus, 

ajautumisena, jolle ei mahda mitään, mutta toisaalta yksinäisyys näyttäytyy nimenomaan kohtalona, jota 

ei voi paeta.  

Ympärillään kertoja havaitsee ikäistensä tavoin pariutumista ja osallistuu kirjan aikana häihin ja 

vauvakutsuille. Eri tavalla kuin lapsettomuus, parisuhteet työntävät kertojan – yksinäisen naisen – 

ulkokehälle sosiaalisten suhteiden muuttumisen vuoksi: ”Ystävä hankki itselleen miehen ja sen jälkeen 

kaikessa, mikä ennen oli ollut hauskaa olikin hänen mielestään nyt jotain huonoa” (SH, 26). Hän kokee 

seuraavansa ”miten kaikki vanha katoaa”, kun ystävät ”pariutuivat, katosivat isompiin asuntoihin ja 

alkoivat puhua sisustusmateriaaleista” (SH, 26). Kertoja kuvailee yksinäisen naisen kohtalon pelottavan 

ikätovereitaan: 
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Tiedän erään naisen, joka päätti perustaa perheen nähtyään yksinäisen taideprofessorin kävelevän 

kadulla. Nainen oli katsonut professorin kuivia kasvoja, laihoja sormia ja tiukkoja suupieliä ja sinä 

hetkenä hän oli tehnyt valintansa. Pian hän oli etsinyt itselleen miehen, jonkun vain miekkosen, ja 

lisääntynyt tämän kanssa. Myöhemmin kuulin hänen kertovan, että päätös syntyi nimenomaan näystä, 

joka syöpyi hänen verkkokalvoillensa. Näyn nimi oli yksinäinen nainen. Kaiken jälkeen perheen valinnut 

nainen puhui kyynisin sanoin rakkaudesta. Hän ei tiennyt mitä rakkaus oli, mutta yksinkään hän ei 

halunnut olla, sen hän oli ymmärtänyt. (SH, 53.)  

Kertojan itsensä voi tulkita myös asettavan itsensä tällaisen epätoivoisen pariutumisen yläpuolelle. On 

huomionarvoista sekä yksinäisyyden että lapsettomuuden kannalta, että kirjalle annetaan rooli ainoana 

juhlan aiheena kertojan elämässä. Kirjansa julkistamistilaisuuden hän järjestää itse, sillä haluaa juhlia 

jotain, koska ei ”yksinäisen naisen” roolissaan ole päässyt juhlimaan häitä, ristiäisiä tai lasten 

syntymäpäiviä. Myös tämä aiheuttaa yhteiskunnan normien alaista sivullisuutta: ”Olen istunut 

loputtomissa häissä ja kastetilaisuuksissa ja miettinyt, miksi minä olen se, joka tuijottaa toisten 

huippuhetkiä nurkkapöydästä. Eikö minulle koskaan tapahdu mitään?” (SH, 25.) Sivullisuuteen liittyy 

katkeruutta elämän muuttumisesta ympärillä, mutta myös Rakkaudenhirviöstä tuttua ylenkatsetta, jolla 

epävarmuuttaan voi peittää:  

Tiedän, ettei kirjani voisi koskaan kilpailla häiden kanssa, vaikka minun mielestäni se on paljon 

arvokkaampi kuin yksikään typerä avioliitto, joka murenisi kuitenkin ennemmin tai myöhemmin, toisin 

kuin kirjani, joka ei katoaisi, vaikka hellyys lakkaisi, arki raatelisi tylsillä kynsillään ja haisevat roskapussit 

vaeltelisivat eteisessä. (SH, 30.) 

Sivuhenkilön kertojalle kirja edustaa pysyvyyttä ja tietynlaista kuolemattomuutta (”joka ei katoaisi”), 

samalla tavoin kuin lapset voidaan nähdä jatkuvuuden symboleina.  

Kertojan hyväksymä ’kohtalo’ yksinäisenä naisena tuntuu ohjaavan tämän valintoja. Hän muistelee alussa 

parisuhdettaan ulkomaisen miehen kanssa, joka päättyi, koska kertoja halusi palata kotimaahansa: 

”halusin olla viileässä kotimaassani, istua hiljaisuudessa ja kirjoitella juttujani” (SH, 16). Kustantamon 

syysjuhlassa hän näkee kiinnostavan miehen, mutta tämä kiinnostus saa hänet oikeastaan vain 

kyseenalaistamaan tunteensa vastakkaista sukupuolta kohtaan: ”En oikeastaan tiedä mitä ajattelen 

miehistä. Enimmäkseen kai haluaisin kiertää heidät kaukaa, sillä pelkään ja kadehdin heitä” (SH, 155).  

Teoksessa myös tuodaan esiin useaan otteeseen parisuhteen mahdollisesti vääristyneet valtasuhteet, joita 

käytetään ikään kuin vihjaamaan siitä, että yksin olemisessa on puolensa, vaikka sitä ei moni valitsekaan. 

Näin käy esimerkiksi, kun kertoja muistelee seuranneensa ulkomaalaisen miesystävänsä kanssa 
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lapsiperhettä rannalla. Äidin tehtävänä on lasten paimentaminen ja välipalan järjestäminen, kun perheen 

isä keskittyy juomaan olutta ja tuijottamaan horisonttiin. Perheen lähellä istuu yksinäinen nainen, ”jollain 

tapaa näkymätön”, johon kertojan katse kiinnittyy. Kun hän tiedustelee mieheltään, kumpi kohtalo tätä 

houkuttelisi enemmän, mies vastaa empimättä, että seurassa on aina parempi. Kertojan omat ajatukset 

paljastavat paljon tämän asenteesta: ”Patonkeja järjestelevän naisen olemuksessa oli jotakin paljon 

katkerampaa kuin yksin istuvassa. Toisaalta en voinut tietää, kärsikö nainen siitä hiljaisuudesta, jonka 

keskellä oli.” (SH, 92–93.) Toistuvasti kertoja kaipaa hiljaisuutta ja rauhaa, jotta voisi kirjoittaa ja ajatella. 

Hän tuntuu valitsevan yksinolon, mutta kokee siitä normiodotusten vastaisen toiminnan aiheuttamaa 

häpeää. 

 

3.2. Häpeä-motiivin kehittyminen verrattuna Rakkaudenhirviöön  

 

Häpeä on motiivina Rakkaudenhirviötä leimaava piirre. Sivuhenkilössä häpeä fokusoituu tarkemmin 

elämänvalintoihin, ei enää välttämättä koko minuuteen. Käsittelen analyysissani tulkintani kannalta 

tärkeimmät, ulkopuolisuuden tunteeseen vaikuttavat tunteet: väärinymmärretyksi tulemisen ja 

ruumiillisuudesta aiheutuvan häpeän. 

 

3.2.1. Väärinymmärretyn häpeä 

 

Häpeän tunteet liittyvät Sivuhenkilössä lähinnä ylpeyteen esikoiskirjasta. Tomkinsin affektijanan 

myönteinen ääripää eli innostus (ks. esim. Sedgwick & Frank 1995, 97)) on kertojan tunteissa selkeää, 

jotain on muuttumassa. Intoa kuitenkin vaimentaa häpeä väärinymmärretyksi tulemisesta: kertojalla on 

jatkuva tunne siitä, että hänen kirjoittamaansa romaania ei arvosteluissa ole ymmärretty. Kommenteissa 

ei mainita kertojan mielestä oikeita asioita romaanin teemoista. Kertojan oma kokemus on, että kirja on 

onnistunut ja ilo saavutuksesta tuntuu jopa toiveikkuutena (SH, 59). Ylpeys tuottaa kuitenkin myös 

häpeää, kuten kohtauksessa, jossa kertoja hypistelee omaa kirjaansa kirjakaupassa ja haluaisi ottaa siitä 

kuvan sosiaaliseen mediaan: ”Mutta en kehtaa. Vain idiootti ottaisi kuvan omasta kirjastaan 

kirjakaupassa.” (SH, 60.) Tämä häpeä muistuttaa Rakkaudenhirviössä äidin opettamaa häpeää siitä, että 

saavutuksillaan ylpeilee tai pitää itseään jollain tavalla muita parempana. On mielenkiintoista, että 
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kertoja on varma kirjansa laadusta, mutta toisaalta odottaa ulkopuolisten kommentteja siitä ikään kuin 

totuutena, koska ”mistä minä voin tietää?” (SH, 60.) 

Teoksen käännekohta on pitkään odotetun Helsingin Sanomien kirja-arvion ilmestyminen. Sen kuvailu 

mukailee lehdessä 26. huhtikuuta 2015 julkaistua, Antti Majanderin kritiikkiä. Siinä romaani luokitellaan 

”kaavamaiseksi kasvutarinaksi” (HS, 26.4.2015). ”Ei mitään häpeästä, ei siitä synkästä maasta eikä 

perheestä sen sisällä. Tavallisuus ja normaalius mainitaan ohivilahtavina adjektiiveina, mutta niitä ei ole 

ajateltu yhdenmukaistamisen työkaluiksi, vaan päinvastoin päähenkilön ominaisuuksiksi, joista hän pyrkii 

eroon.” (SH, 73.) Luettuaan kritiikin kertoja pohtii, miksei hänen romaaniaan nähdä kirjallisuutena, 

tiedostaako arvostelija valta-asemansa, onko tällä vain ollut kiire vai miksi arvostelu on tehty kuin 

romaani olisi viihdemaailman ilmiö (SH, 74). Hän murtuu kokemansa kauhuntunteen alla: ”On aivan kuin 

lattia murenisi altani ja seinät alkaisivat halkeilla. Kaikki ne vuodet, minä ajattelen, veri pakenee 

jäsenistäni ja raajani muuttuvat painaviksi.” (SH, 75.) Kertoja pelkää myös vanhempien epäilyjen kertoja 

osoittautuvan todeksi, antaahan arvostelu heille syyn hävetä tytärtään. Tulevien päivien myötä pettymys 

arvostelusta ajaa kertojan googlaamaan jatkuvasti kirjoituksia kirjastaan. Hän julkaisee arviosta 

sarkastisen päivityksen internetissä, vaikka kokee pakkomielteestään häpeää ja ahdistusta. Samalla hän 

kuitenkin, yhden kritiikin myötä, kokee, että ”työni ja elämäni ovat valuneet hukkaan” (SH, 78–79).  

Vihaan sekoittuneena häpeä on läsnä myös, kun kertoja osallistuu esikoiskirjapaneeliin Kirjamessuilla. 

Etukäteen hän pohtii, mitä haluaa sanoa ja päättää ainakin puhuvansa tavallisuuden ja normaaliuden 

määritelmästä. Paneelin juontaja kuitenkin aloittaa tilaisuuden toteamalla, että ”naisia on tällä kertaa 

kiinnostanut perhe, pienen ihmisen näkökulma suuressa maailmassa, ja miehiä puolestaan suuri maailma 

itse, pieni ihminen vain muruna suuren pyörän rattaissa.” (SH, 174–175.) Kertoja ei sano mitään, vaikka 

haluaa ja odottaa posket punaisina hehkuen vuoroaan, jolla todistaa kirjansa merkitys. Lopulta hänen 

lyhyt vuoronsa koittaa: 

Minulta kysytään, miksi kirjani päähenkilö juoksee miesten perässä, vaikka olin jossakin maininnut 

olevani feministi, ja että tunnenko todella kuuluisan ystäväni. Tämähän on proosaa, siis fiktiivistä 

kirjallisuutta, yritän sanoa, mutta jostakin syystä ihmiset nauravat. Haastattelija kertoo vielä, että 

kirjani oli tyypillinen esikoisromaani, koska käsittelen siinä henkilökohtaisia aiheita. […] Sanat 

jähmettyvät kurkkuuni. […] Sitten vuoroni on ohi. Mies vieressäni on jo tarttunut mikrofoniin. Häneltä 

on juuri kysytty kysymys Schopenhaueriin ja tarkoituksettomuuteen liittyvästä ongelmasta. (SH, 176.)  

Sivuhenkilössä taiteen maailmaan astuminen ja itsensä siellä ulkopuoliseksi tunteminen liittyvät vahvasti 

siihen, ketkä kulttuurimaailmassa käyttävät valtaa ja millainen asema miehillä on nuoriin naisiin 
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verrattuna. Haastattelutilanteessa kuulijoille luodaan sukupuolittunut kuva kirjailijoiden intresseistä. Kun 

paneelin juontaja kiinnittää huomion sukupuoleen, joka on yksi kertojan häpeän lähteistä, muuttuu 

tilanne vaikeaksi. Kertoja kokee hankalaksi puuttua tilanteeseen, vaikka tunteekin tilanteessa vihaa. 

Häpeä ulkopuolisuudesta ja väärinymmärretyksi tulemisesta ovat tehokkaita hiljentäjiä. Kuten Janne 

Viljamaa kirjoittaa: ”Kriittisyys ja ilkeys ehdollistuvat meihin, ja ankarasti ja kylmästi kasvatettu lapsi oppii 

näkemään vanhemmiltaan tutun kriittisyyden myös muiden ihmisten silmissä. […] Hän jäätyy, kun pitäisi 

tehdä aloite, olla rohkea ja astua esille. Pelko saa piiloutumaan ja etsimään turvaa hiljaisuudesta ja 

näkymättömyydestä” (2018, 41).  

Keväällä stressiä aiheuttanut kritiikki herää jälleen eloon talvella, jolloin kertoja saa puhelun 

kirjallisuuspalkinnon voitosta. Keväisen arvostelun tehnyt toimittaja on ollut palkintoraadissa ja haluaa 

tehdä voittajasta haastattelun, mikä aktivoi kertojassa ristiriitaisia tunteita:  

Haluaisin sanoa hänelle, että hän oli väärässä, että hän ei ollut ymmärtänyt kirjaani, että se on 

parempi kuin hän oli tajunnut, että hän ei ollut lukenut sitä tarpeeksi huolellisesti tai käsittänyt sitä, 

mitä oli lukenut. Haluaisin kysyä häneltä, että entä jos kaikki aikojen saatossa kirjoitetut identiteettiä 

pohtivat teokset, taiteilijoiden omakuvat ja miehiset odysseiat olisi kuitattu sanomalla, että ne 

kertovat vain siitä, miten minusta tuli minä, mitä länsimaisesta kirjallisuudesta olisi ylipäätään jäänyt 

jäljelle? (SH, 196.)  

Esikoispalkinnon jälkeen kommentit kirjasta muuttuvat positiivisimmiksi, mutta kiitollisuuden ja ylpeyden 

joukossa on myös pettymystä: ”Kirjassa on alettu nähdä uudenlaisia asioita ja teksteissä käytetään 

sellaisia ilmauksia kuin ansiokas, vahva ja omalaatuinen. Olen tietenkin tyytyväinen, mutta iloni sekaan 

on sotkeutunut jotakin karvasta. Olisin mielelläni kuullut nuo lauseet jo ennen kuin valtaapitävät olivat 

puhuneet.” (SH, 208.) Sisäistettyään yksinäisen naisen kohtalonsa, kertoja asemoituu ulkopuolelle myös 

kulttuurimaailmasta, mikä muuttaa hänen suhtautumisensa torjuvaksi kiitosta saavaan 

esikoisteokseensa. Hän seuraa kehuja, yhteistyöpyyntöjä ja jopa omia tv-haastattelujaan kuin 

ulkopuolelta: ”Tuo en ole minä, tuo on joku toinen” (SH, 213). Nyt, kun häntä yhtäkkiä ymmärretään, ja 

hän saa teoksestaan kehuja, hän ei väärinymmärretyn identiteetillään pysty ottamaan tätä vastaan. 

Ahdistus tilanteesta yltyy, kunnes päähenkilö hakee apua lääkäristä. ”Sanon, että haluaisin itseni 

takaisin, etten haluaisi olla enää vain sivuhenkilö, sellainen, joka seuraa vierestä oman elämänsä 

tapahtumia” (SH, 222). Teoksen nimi on näin kertojan itsestään käyttävä nimi ja nyt myös sanoitettu 

kokemus. Sivuhenkilöiden rooli taiteessa on usein valaista varsinaisia päähenkilöitä ja reagoida heille 

tapahtuviin asioihin. Julia Kristevan mukaan sivullinen asettaa itsensä sivullisuuteen, josta käsin pystyy 
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näkemään toiset ja pakottamaan heidät reagoimaan: ”Sivullisena […] hän omistaa ylpeästi totuuden, joka 

on ehkä vain varmuutta – hänen kykyään paljastaa se, mikä on ihmissuhteissa kaikkein karkeinta, kun 

viehätys himmenee ja soveliaisuus väistyy.” (Kristeva, 1988/1992, 18.) Kertojan poistuessa lääkäristä 

tapahtuu kohtaaminen, jonka rinnastan osin Rakkaudenhirviössä tapahtuneeseen lehmänaisen 

teurastukseen: 

Yhtäkkiä huomaan, että viereeni ilmestyy hahmo ja kun vilkaisen sivulleni minun on vaikea uskoa 

silmiäni. Taideprofessori seisahtuu jalkakäytävän reunalle ja niin me seisomme hiljaa vierekkäin 

keskellä autiota teollisuusaluetta tuulen ulvoessa peltikattojen yllä. […] Tilanne tuntuu valovuosien 

pituiselta ja se saa minut tuntemaan, että olen joutunut osaksi jotakin kummallista kertomusta, jonka 

loppuratkaisuun en voisi itse vaikuttaa. (SH, 226.) 

Taideprofessori, joskaan ei yhtä vahvasti kuin lehmänainen, symboloi kirjassa yksinäistä naista, jonka 

kohtalo pelottaa. Kohtauksessa, jossa kertoja ja taideprofessori seisovat hiljaa vierekkäin, on kuitenkin 

helpottavaa energiaa, ja tuntuu että kertoja hyväksyy itsensä sen jälkeen paremmin. Kohtaus on niin 

elokuvallinen ja erikoinen, että se herättää myös kysymyksen, onko kohtaaminen todellinen vai 

kuviteltu. Kohtaus on kertojalle katarttinen: hän tuntee yhteyttä johonkin suurempaan eikä ole enää vain 

yksin sivussa. Paradigmaattisessa luennassa vapautumisen tunne muistuttaa Rakkaudenhirviön 

kohtausta, jossa kertoja päästää irti sekä vihastaan että katkeruudestaan vanhempiaan kohtaan (RH, 

440). 

 

3.2.2. Ruumiillisuuteen liittyvä häpeä  

 

Rakkaudenhirviössä olennaisena motiivina toiminut lehmänaisen hahmo oli analyysini mukaan häpeän ja 

ulkopuolisuuden yhteen sulautuma, seksuaalisuuden ja sukupuolen ongelmien ilmentäjä. Sivuhenkilössä 

tällaista hahmoa ei esiinny, mutta ruumiillisuutta sivutaan seksin ja naiskuvan kautta. Näiltä osin teos 

keskustelee Rakkaudenhirviön kanssa ja auttaa teoksen analysoinnissa. 

Sivuhenkilön kertoja saa viestin, jossa kritisoidaan sitä, ettei esikoisteoksessa ollut enempää seksiä (SH, 

54–55). Hän vastaa kirjan käsitelleen häpeää, mutta jää miettimään ajatteleeko häpeän olevan ”saman 

asian kääntöpuoli”. Kuten Rakkaudenhirviön lapsuuskuvauksessakin käy ilmi, on kyseessä ”jokin kielletty 

ja likainen asia, josta oli parempi pysyä erossa.”. Huomionarvoista on, että kertoja on lukenut 

naistenlehdistä, että ”tuo saastainen juttu olikin jotain, mistä pitäisi nauttia”. Mistä kertoja on oppinut 
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termin pitäisi seksuaalisuuteen liittyen? Eikö siitä saisi tai voisi nauttia? Sivuhenkilön tarjoama käsitys 

seksistä on kuin suoraan Rakkaudenhirviön äidin opettama. 

Romaanissa kertojan häpeä sukupuolesta tulee parhaiten esiin naisellisuuden performatiivisuudessa. 

Kauneudesta ja ulkonäöstä huolehtiminen on naiseuteen perinteisesti liitetty ominaisuus. Erityisessä 

yksinäisyyden puuskassa kertoja eksyy tavaratalon kosmetiikkaosastolle valitsemaan hiusväriä, mikä 

aiheuttaa liioitellun häpeän ryöpsähdyksen:  

Minua hävettää. Vain epäonnistuneet ja surkeat ihmiset värjäävät hiuksiaan. Hiusten värjääjästä tulee 

mieleen sellainen yksinäinen nainen, joka on polttanut tukkansa halvoilla kemikaaleilla. … En ole 

tyytyväinen itseeni. En ole tyytyväinen siihen miltä näytän. Inhoan omaa ulkonäköäni ja jos minulla on 

mahdollisuus muuttaa sitä, teen sen mielelläni. (SH, 132.) 

Häpeä ulkonäöstä liittyy vahvasti katseeseen ja sen tuottamaan häpeään: ”Mitä jos joku tuttu tulee ja 

näkee minut? […] En voi olla miettimättä, katsooko myyjä hiuksiani arvioiden.” (SH, 132–133.)  

Kertoja pohtii myös äidin ja kasvatuksen vaikutusta häpeään, jota tuntee naiseudestaan ja ulkonäöstään. 

Kertojan äiti ei ole ehdottanut tälle rintaliivien ostoa tai kertonut vaikkapa kuukautisista, jolloin tämä on 

oppinut, että asiaan liittyy jotain, mistä on vaiettava (SH, 134). Tulkintani mukaan kertojan pohdinta 

jatkaa Rakkaudenhirviössä käsiteltyä ulkopuolista inhoa sukupuoltaan kohtaan: 

Muistin epätoivon, joka liittyi siihen vääjäämättömään tietoon, että minulle oli määrätty sukupuoli 

loppuelämäni ajaksi ja jollakin alkukantaisella tavalla tajusin, että tuo sukupuoli olisi se ikävämpi ja 

ilottomampi vaihtoehto. Vaihtoehto, joka häviäisi pallopeleissä, sotkeentuisi jalkoihinsa ja 

nyyhkyttäisi pienimmästäkin asiasta luokan takaosassa, vaihtoehto, johon liittyisi saastaisuuden ja 

lian tuntu, vaikka kuinka tunkisi vessapaperia housuihinsa. (SH, 134.) 

Ruokaan, laihuuteen tai syömiseen liittyvää häpeää Sivuhenkilössä ei käsitellä lainkaan. Tämä vahvistaa 

analyysissani näkemystä siitä, että Rakkaudenhirviössä mahdollista syömishäiriötä käytettiin kuvaamaan 

häpeän hallintaa ja äidin vaikutusta tunteiden käsittelyyn mutta myös häpeäalttiuteen. Toisaalta, kun 

teoksia lukee paradigmaattisesti, on myös mahdollista, että syöminen häpeän käsittelyn keinona on jo 

täyttänyt tehtävänsä, eikä joko ole enää tarpeellinen tai ei toimi. Sivuhenkilössä kertoja syö korostetun 

askeettisesti: ”[…] ostan kassillisen nuudelipakkauksia ja kun ruoka-aika koittaa, avaan yhden 

pakkauksista ja lisään vain kuuman veden” (SH, 9).  
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4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Rakkaudenhirviössä ulkopuolisuus ja häpeä kietoutuvat yhteen kaikissa käsittelemissäni kerronnan 

motiiveissa, jotka tulkinnassani nousivat keskeisiksi. Suomalainen tapakulttuuri, tavallisuuden vaatimus ja 

perheen äidin opit synnyttävät kertojalle häpeäalttiutta ajaen häntä ulkopuoliseksi sekä perheestään että 

kotimaastaan. Äiti siirtää omaa katkeruuttaan sekä kansallista häpeää tyttäreensä, jonka ”erikoisuus” on 

äidin toiveiden vastaista ja mahdotonta hallita. Lapsuudenkodissa koettu paheksunta on ajanut kertojan 

oman elämänsä ulkopuoliseksi ja pakottanut identiteetinetsintään ensin Helsingissä ja sitten ulkomailla. 

Kaiken takana on ymmärtämättömyys siitä, että häpeästä vapautuminen on tie myös itsensä hyväksyntään 

ja anteeksiantoon. 

Sukupuoli ja seksuaalisuus olivat ennakoimaani suuremmissa rooleissa identiteetin rakentumisessa ja 

häpeän tuottamisessa. Lehmänaisen motiivissa yhdistyvät häpeä omasta ruumiillisuudesta sekä 

ulkopuolisuus omasta sosiaalisesta sukupuolesta. Lehmänainen edustaa eläimen ja ihmisen hybridinä 

mytologista hahmoa, joka kuitenkin analyysissäni tarjoaa selkeimmän kuvan häpeän ja ulkopuolisuuden 

suhteesta. Kun kertoja opetetaan häpeämään ruumiillisia toimintojaan ja esimerkiksi seksuaalisuuttaan, 

häntä samalla aktiivisesti häpäisten ”erikoisista” luonteenpiirteistään, erkanee persoonasta suojakuoreksi 

arkinen lehmänainen ja sisäiseksi identiteetiksi rakkaudenhirviö, joka janoaa hyväksyntää sellaisena kuin 

on, mutta tuntee olevansa hirviö vertaistensa seurassa. Lehmähahmo tuhoutuu kertojan kohdatessa 

vieraassa kulttuurissa seksuaalista väkivaltaa, mutta eheytyy hänen alkaessa hyväksyä elämäntilannettaan 

ja kaipuutaan muualle.  

Ulkopuolisuus on Rakkaudenhirviössä vahvimmin läsnä silloin, kun päähenkilö on vieraassa kulttuurissa tai 

itselleen vieraiden tai uusien ihmisten seurassa. Tällaisessa käytöksessä on piirteitä sosiaalisesta 

ahdistuksesta, mihin liittyy vetäytyminen tilanteista. Toisaalta, kun kertojan katse suuntautuu ulkoa 

sisään, on se edelleen ylimielinen, minkä tulkitsen olevan perua häpeän tunteista. Ulkopuolisuus tuntuu 

kehittyvän päähenkilön identiteetin osaksi lapsuudesta alkaen.  

Sivuhenkilössä sivullisuus on seurausta enemmänkin yhteiskunnan odotuksista. Ulkopuolisuudesta 

tunnetaan häpeää, mutta häpeä ei ole yhtä vahvasti aiheuttamassa sivullisuutta, mitä se on 

Rakkaudenhirviössä. Vaikka temaattisessa tutkimuksessa lukija on vapaa tulkitsemaan romaanin teemaa, 
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on myös Turunen itse kuvannut sivullisuuden sitovan yhteen teoksen temaattiset päälinjat: ”taiteilijuuden 

ja yksinäisen naisen harhailun patriarkaalisessa yhteiskunnassa” (Lumooja 1/18, 13).  

Vahvimmin teemat kohtaavat naiseuden aiheuttamassa sivullisuudessa. Kertoja kokee vahvasti äitinsä 

vaikutuksen ja havainnoi, kuinka äidin läsnäolo saa hänet jopa ahdistumaan. Kertoja kommentoi 

lapsuudenaikaista suhdettaan äitiinsä: ”Vielä silloin emme eläneet niitä aikoja, jolloin kaikki mitä minussa 

oli, muuttui vääränlaiseksi, huonoksi kerta kaikkiaan. Ja se huono ei kelvannut äidilleni, kuin rautalankaa 

muovaten yritti äitini muuttaa minua takaisin mieleisekseen siinä kuitenkaan onnistumatta.” (SH, 168.) 

Identiteettiin juurtunut kelpaamattomuus vaivaa niin Rakkaudenhirviön kuin Sivuhenkilönkin kertojaa ja 

on osaltaan luomassa sivullisuuden tematiikkaa.  

Parisuhteen ja lapsettomuuden pohdinta ja niiden rinnastaminen esikoiskirjan julkaisuun toimivat 

ajatuksia herättävänä kommentaarina yhteiskunnan odotuksia kohtaan. Laura Nordinin artikkelissa 

(Lumooja, 1/18) todetaan Sivuhenkilöstä, että ”häpeä, tunnustuksen saamisen kaipuu ja itsen 

arvostaminen ulkoisista asioista huolimatta ovat teemoja, jotka liittyvät päähenkilön yksinelämisen lisäksi 

hänen valitsemaansa taiteen tekemiseen: voivatko hänen elämänsä ja työnsä olla arvokkaita, vaikka niitä 

ei todistaisikaan kukaan muu, tai vaikkeivät ne saisi tunnustusta?”  

Sivuhenkilössä ei kuvata henkilön kasvua ja kehitystä samassa mittakaavassa kuin Rakkaudenhirviössä. 

Tutkielmani paradigmaattisen luennan vuoksi oletan kertojan kuitenkin jakavan joitain Rakkaudenhirviön 

kokemuksia ja tunnistavan oman häpeäalttiutensa. Sivullisen identiteetti syntyy teoksessa yhteiskunnan 

odotusten ja uuden elämänvaiheen myötä, mutta taustatunteena ulkopuolisuus on läsnä alusta asti. 

Häpeä liittyy Sivuhenkilössä kokemukseen, ettei ole aikuinen ja jollain tavalla ”kokonainen”, mutta myös 

iloon omista saavutuksistaan, jos muut eivät tunnu niitä ymmärtävän. Kuten kertoja teoksessa toteaa, eri 

elämänvaiheissa olevat ystävät ajautuvat usein erilleen ja joissain tilanteissa lapsettomat tai yksin elävät 

myös jätetään ulkopuolelle sosiaalisissa tilanteissa. 

Asetin johdannossa tutkimuskysymyksiksi seuraavat: Miten häpeä motiivina tulee romaaneissa esiin? 

Miten häpeä tunteena liittyy sivullisen ja ulkopuolisen identiteetteihin? Onko teoksissa muita teemaan 

liittyviä motiivirakenteita? Rakentuvatko teemat kahden romaanin välillä paradigmaattisesti (siirtyvätkö 

teemat romaaniparin välillä)?  

Olen lähiluvun ja tekstianalyysin avulla osoittanut, että häpeä ilmenee romaaneissa osin päällekkäisten, 

mutta pääosin erilaisten motiivirakenteiden kautta. Häpeää ilmentäviä motiiveja Rakkaudenhirviössä 

ovat tumma pilvi, suomalaisuus, erikoisuus ja tärkeimpänä lehmänaisen motiivi. Häpeä on teoksessa 
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kivuliaan selvä osa lapsuuden kuvausta – etenkin ”kyllä sai taas hävetä silmät päästään” -fraasin kautta. 

Sivuhenkilössä häpeän syntyprosessia ei kuvata yhtä tarkasti, mutta häpeän lähteinä ovat tässäkin 

romaanissa naiseuteen ja sukupuoleen liittyvät motiivit, lapsettomuus ja yksinäinen nainen. Teosparina 

romaaneja analysoidessa, tulkitsenkin Sivuhenkilön kertojan häpeän syntyneen samasta lähteensä kuin 

Rakkaudenhirviönkin. Äidin vaikutus tuodaan molemmissa romaaneissa myös hyvin selvästi esiin. Äidin 

vaikutus pakenemiseen kotimaasta Rakkaudenhirviössä tai lapsettomana pysymiseen Sivuhenkilössä on 

mielenkiintoinen pohdinnan aihe. Äidin ja tyttären suhdetta kirjallisuudessa on tutkittu paljon, mutta 

tutkimusta voisi mielestäni jatkaa analysoimalla äidin elämän vaikutusta tyttären elämänvalintoihin. 

Lapsettomuus ei ole Sivuhenkilössä selvä valinta, jonka kertoja olisi tehnyt, mutta lukijana on vaikea 

välttyä ajatukselta, että kertoja pelkää toistavansa äitinsä virheet.  

Toinen mahdollinen aihe jatkotutkimukselle heräsi tekstianalyysini myötä: onko Rakkaudenhirviön 

minäkertoja luotettava? Kyseessä on muisteluun perustuva romaani, jossa kertojan identiteetin 

muodostuminen tapahtuu lukijan silmien edessä, mutta niillä tiedoilla, joita kertoja itse antaa. Ajatuksen 

epäluotettavuudesta herätti Katie Holmesin täydellinen vaihto-oppilaan hahmo, joka antoi sysäyksen 

päähenkilön paolle. 

Rakkaudenhirviössä häpeää aiheuttavat erikoisuus ja jossain määrin myös ulkopuolisuus. Suomalaisen 

identiteetin kuvataan olevan häpeälle altis, mitä teoksessa kuvattu kertojan kotikasvatus osaltaan 

ruokkii. Sukupuolen ja naiseuden aiheuttaman häpeän merkitystä en osannut ottaa täysimittaisena 

huomioon gradua aloittaessani. Lehmänaisen motiivi oli olennainen osa Rakkaudenhirviön rakennetta ja 

naiskuvan rakentumista. Tämän naiskuvan rakentamista Sivuhenkilö osaltaan jatkoi ja syvensi, vaikkei 

motiivina olekaan taruhahmoa tai myyttistä kaksoisolentoa. Rakkaudenhirviössä lehmänainen kuvasi 

inhottua ja toisaalta tavoiteltua naiseutta omilla ehdoillaan, mutta Sivuhenkilössä kertoja pohtii 

kypsemmin ja suoremmin äitiyttä ja yksin elämistä ilman parisuhdetta. Molemmat ovat normien 

ohjaamia valintoja, jotka naisen on yhteiskunnassa tehtävä. 

Tomasz Czubin (2013) mukaan henkilön häpeäalttius ja häpeällisten kokemusten esiintymistiheys 

vaikuttavat siihen, kuinka paljon häpeä vaikuttaa tämän identiteetin muodostukseen. Rakkaudenhirviön 

kertoja altistetaan häpeälle ja myös häpäistään lapsuudessaan jatkuvasti. Äidiltään (ja suomalaisesta 

kulttuurista) hän myös perii tietyn määrän häpeäalttiutta, mikä tehostaa häpeäidentiteetin 

muotoutumista. Czub toteaa artikkelissaan myös, että häpeälle alttiit henkilöt voivat helposti kokea 

ristiriitaisena oman koetun identiteetin ja ympäristön antaman näkemyksen, mikä johtaa tunnetta 

joustamattomasti käsittelevät muuttamaan käytöstään, jolloin vaikutus identiteettiin on suoraviivainen. 
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Tällaisilla henkilöillä esiintyy usein identiteetin hakemista ja epävarmuutta itsestä (Czub, 2013). 

Rakkaudenhirviössä identiteetin hakeminen jatkuvan paon ja lehmänaisen hahmon kautta on selkeä 

piirre. Koska kertoja omaksuu erilaisen tytön identiteetin ja antaa häpeän kokemusten työntää itseään 

kauemmas vertaisistaan, muodostuu hänelle epäilemättä sivullinen identiteetti. Häpeä kietoutuu 

ulkopuolisuuden ja sivullisuuden tematiikkaan.  

Anna Helle ja Anna Hollsten argumentoivat, että ”kirjallisuuden affektiivisuutta ja siihen liittyviä 

tunneilmiöitä tutkimalla saamme paremman käsityksen kirjallisuuden vaikuttavuudesta ja niistä 

mekanismeista, joiden avulla kirjailija liikuttaa lukijaa” (2016, 8). Valitsin itse tutkielmaani osin 

sosiologisen lähestymistavan kiinnostuttuani häpeän mekanismeista. Erilaiset häpeäteoriat, pääasiassa 

Silvan Tomkinsin affektijatkumo, toimivat hyvänä viitekehyksenä analyysissa, vaikka kohteena ovatkin 

fiktiiviset tekstit. Tuntuu loogiselta ajatella, että Turusen teosten kertojat tuntevat häpeää nimenomaan 

innostuksen vastaparina, ja häpeä voi näyttäytyä monenlaisena riippuen siitä, kuinka suurta innostus 

alun alkaen oli. Häpeä on affektina monimuotoinen ja tahmea ilmiö, johon liittyy lukuisia muita 

negatiivisia affekteja. Teorian sisäistäminen auttoi syventämään kaunokirjallisten motiivien analyysia ja 

ymmärtämään, miten rakenne synnyttää ulkopuolisuuden teemaa.  

Kohdeteokset tutkielmaani valikoituivat henkilökohtaisen vaikuttavuutensa kautta, lukukokemukseni on 

ollut sitä affektiivisempi, mitä tarkempaa lähilukua olen suorittanut. Tunteiden tunnistaminen 

lukuprosessin aikana johti motiivirakenteen hahmottamiseen, mikä puolestaan toi tutkielmani metodiksi 

temaattisen tutkimuksen. Pyrin aluksi välttämään liiallista samaistumista, joka olisi vaikuttanut 

tulkintaani, mutta hermeneuttinen tematiikka ohjasi myös luottamaan omiin havaintoihini lukijana. 

Tiedostan kyseessä olevan kirjallinen teksti, jolla ei ole suoraa yhteyttä todellisuuteen. Lukijana teema 

kuitenkin rakentuu motiivien antamien vihjeiden avulla omien kokemusteni ja tuntemieni yhteyksien 

kautta, sosiologisten teorioiden toimiessa ymmärryksen apuna. 
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